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• Del 1: Grunnleggende om digital sikkerhet («informasjonssikkerhet» / «IKT-sikkerhet» / «datasikkerhet»)

- Noen definisjoner og begreper

- Verdier og risiko

- Viktigheten av et rammeverk for sikkerhet (styringssystem for sikkerhet)

- Teori vs. praksis: Teknisk gjeld

- Start her: Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 

- E-post-sikkerhet

• Del 2: Organisering av sikkerhetsarbeidet i Norge

- Om Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

- Om Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

- Andre aktører i Norge som jobber med digital sikkerhet

- Sikkerhetsloven

- Spørsmål og svar

Agenda



Del 1

Grunnleggende digital sikkerhet



Hvorfor trenger vi å tenke på sikkerhet?



Engelsk

Security

Safety

Certainty

Security

Safety

Certainty

Norsk

Sikkerhet

Trygghet

Visshet

Sikkerhet

Noen oversettelser



Hva er sikkerhet?

Definisjon 1: Sikkerhet i sin alminnelighet defineres som fravær av uønskede hendelser, 

frykt eller fare.

Definisjon 2: Beskyttelse av verdier mot tilsiktede uønskede handlinger og tilfeldige 

(utilsiktede) hendelser.

 Tilsiktede uønskede handlinger: Data-angrep («sikkerhetsangrep») – en villet handling

 Utilsiktede hendelser: Brann, strømbrudd, bugs («uhell»)

Verdi: Alle type aktiva («assets»)

 “Alt du eier og har”



Sikkerhet – for hva?

1. Datamaskinsikkerhet / klient

o Betegner sikkerhet i alle systemer som benyttes på én datamaskin

o Engelsk: Host security

2. Nettverkssikkerhet

o Brukes ofte til å betegne sikkerheten som har med transmisjon av data mellom maskiner og alle mekanismer som må brukes 

for å få dette til.

o Engelsk: Network security

3. Applikasjonsikkerhet / produktsikkerhet (ofte upresist kalt systemsikkerhet)

o IKT-teknisk sikkerhet ved applikasjon(er) som implementeres i et system

o Engelsk: Application security

 IKT-sikkerhet / datasikkerhet / cybersikkerhet / digital sikkerhet

o Brukes ofte til å betegne sikkerhet i alle IKT-systemer som benyttes – både datamaskinsikkerhet, nettverkssikkerhet og 

applikasjonsikkerhet.

o Engelsk: Computer security, security in computing, ICT security

Hva med sky?



Behov for sikkerhetsrammeverk

«Kan vi ikke bare løse alle sikkerhetsutfordringer en gang for alle?»

100 % digital sikkerhet en umulighet:

 Kontinuerlig teknologiske nyvinninger introduserer nye sårbarheter

 Økende digitalisering («alt og alle på nett»)

 Banditter følger pengene («bare en ny angrepsvektor»)

 Sikkerhet er ikke en integrert del av utviklingen av digitale systemer

 Stadig skiftende trussellandskap

 Stadig nye (og ofte sofistikerte) angrepsverktøy («våpenkappløp») - APT

Konklusjon: Vi blir aldri ferdig med sikkerhetsarbeidet. Det er en kontinuerlig

prosess.



Informasjon/data eksisterer i en av tre mulige tilstander:

1) Lagret (i ro)

2) Transport (i transitt)

3) Prosess (i bruk)

Sikringstiltak for alle tilstandene er påkrevd!

Informasjonstilstand

1. Lagret: Hos Google 3. Prosess: På din datamaskin

2. Nett: HTTPS

Eks: Dokument

Lagret i Google

Docs



 Trussel: En mulig tilsiktet (villet) uønsket handling, oftest ondsinnet.

 Muliggjøres gjennom sårbarheter

 Sårbarhet: En svakhet i et system som en trusselaktør kan utnytte og forårsake 

skade.

 Muliggjør at trusselaktører lykkes

 Eks: Bug, feilkonfigurasjon, mangelfull grunnsikring, ..

 Angrep: En tilsiktet uønsket handling, oftest ondsinnet, muliggjort gjennom 

sårbarhet(er).

 Eks: Sending av e-post med malware.

Trussel, sårbarhet og angrep



 Eksempel 1: Din sykkel (verdi)

 Trussel: Sykkel kan bli stjålet

 Trusselaktør: En tyv

 Sårbarhet: Mangler sykkellås 

 Angrep: Tyven stjeler sykkelen fra sykkelparkeringen

 Eksempel 2: Dine dokumenter (verdi)

 Trussel: Bli utsatt for løsepengevirus / “ransomware” eks: WannaCry

 Trusselaktør: En hacker (vinningskriminell)

 Sårbarhet: Mangelfull antivirus/mangelfull opplæring (åpne ondsinnet vedlegg i e-post) + 

sårbarhet i windows (mangelfull patching). 

 Angrep: En hacker sender e-post med malware som krypterer alle dine filer/dokumenter. 

Eksempler



Verdier har ulike behov:

1. Konfidensialitet: Hindre uautorisert lesning av informasjon

2. Integritet: Hindre uautorisert modifikasjon av informasjon

3. Tilgjengelighet: Hindre uautorisert blokkering av informasjon

4. Sporbarhet: Ha oversikt over hvem som har vært inne i 

systemer, og hvem som har håndtert eller endret informasjon

De tre grunnleggende sikkerhetsmål

Illustrasjon: Colourbox.com



Sikkerhetsmål er:

1) Uavhengig av system/implementasjon

2) Muliggjøres ved hjelp av et eller flere 

grunnprinsipper

3) Realisert ved hjelp av en eller flere 

sikringstiltak

Sikkerhetsmål og sikkerhetsmekanismer

Sikringstiltak

“HVORDAN”

Eks: Antivirus, SPF, DKIM,..

Sikkerhetsmål

Konfidensialitet, integritet, 

tilgjengelighet

Realiserer

Grunnprinsipper

“HVA”

Eks: Beskytt e-post

Muliggjør



Normal informasjonsflyt

Avsender

«Alice»

Mottaker

«Bob»



Angrep på konfidensialitet

Avsender

«Alice»

Mottaker

«Bob»

Angriper

«Charlie»



Angrep på integritet

Avsender

«Alice»

Mottaker

«Bob»

Angriper

«Charlie»



Angrep på tilgjengelighet

Avsender

«Alice»

Mottaker

«Bob»

Angriper

«Charlie»



Vi trenger digital sikkerhet!
(Hvor begynner jeg?)

Identifiser: Hvilke verdier har vi? Hva er det vi har som..

 ..er interessant for en trusselaktør?

 ..er viktig for oss og vår virksomhet?

1) Primærverdier:

- Informasjon (kildekode, dokumenter, databaser, ...)

- Arbeidsprosesser / forretningsprosesser

2) Sekundærverdier:

- Maskinvare (klienter, servere, skrivere, ..)

- Software (OS, app, ..)

- Nettverk

- Personell (ansatte, konsulenter, ..)

- Org. struktur / lokaler

- ...

Illustrasjon: Colourbox.com



Risikotrekanten

Din risiko = forhold mellom verdi, trusler og sårbarheter

Alle virksomheter må leve med en viss risiko, men det 

er avgjørende at virksomhetene vet hva de må 

beskytte og på hvilken måte dette bør gjøres. 
NSMs veileder i sikkerhetsstyring

V

T S

Risiko

V

T S

Risiko

Det er dette
virksomhetene
Kan gjøre noe 

med selv

Utnyttelse

Fokuser 
arbeidet rundt 
virksomhetens 

verdier



Redusere sårbarheter: TEORI vs. praksis



• Enkle tiltak? - nja

• Argumentene varierer:

- Mangler ressurser, ikke prioritert

- «Dont change a running system!»

- «Bring your own device»

- Mye teknisk gjeld, mangelfull dokumentasjon, mangelfull kompetanse

- «Han som satt opp og utviklet tjenesten har sluttet»

- Noe er outsourcet / flere 3.parts avhengigheter

- «Vi må bruke det vi fikk levert»

- <sett inn dine argumenter her>

• Grunnproblem: Mangelfull sikkerhetsstyring!

Teori vs PRAKSIS



1. Manglende sikkerhetsstyring

2. Lav prioritering

3. Magre ressurser (pengebruk / tidsbruk)

4. Underdimensjonert sikkerhetsorganisasjon. Lite opplæring og 

øvelser.

5. Dårlig grunnsikring / sikkerhetsbevissthet

Årsakskjede



sikringstiltak
sysadmin



Hierarki av sikkerhetsbehov

Tiltak

Prioritering

Kompetanse / 
ressurser

Sikkerhetsstrategi

Ledelsesforankring

«4 effektive tiltak»



Eksempel: E-post og de fire tiltakene

Sender malware Åpner e-post Kjører ondsinnet 

kode

Hva hindrer de fire 

tiltakene?

«Teknologiske 

tiltak for 

menneskelig 

dumskap»

• Hvor i helheten ligger de fire tiltakene?

• Et tenkt scenario:



Sikringstiltak er mer enn de teknologiske alene

Tiltakskategorier

Barriere Deteksjon Verifikasjon Reaksjon

Personell-
sikkerhet

? ? ?

Fysisk 
sikkerhet

? ? ? ?

Digital 
sikkerhet

? ? ?





• «Alle» bruker e-post (91 % av befolkningen, SSB)

- E-post er det mest brukte saksbehandlingsverktøy i offentlig sektor

• E-post en vanlig og attraktiv angrepsvektor!

- Den mest brukt angrepsvektor siste to år (NSM)

- PST har advart mot dette i sin trusselvurdering

E-post?

Illustrasjon: Colourbox.com



Forfalske e-post er svært enkelt
$ dig +short nsm.stat.no mx

15 mx2.nsm.stat.no

10 mx1.nsm.stat.no

Hva er NSMs 

e-post-tjenere?

DNS gir oss svar

Så kobler vi til

e-post-tjeneren og

«snakker» SMTP

for å sende e-post

$ telnet mx1.nsm.stat.no 25

Trying 91.206.34.235...

Connected to mx1.nsm.stat.no.

Escape character is '^]'.

220 mx1.nsm.stat.no ESMTP

EHLO gnist.org

250-mx1.nsm.stat.no

250-8BITMIME

250-SIZE 52428800

250 STARTTLS

MAIL FROM: lars.strand@gnist.org

250 sender <lars.strand@gnist.org> ok

RCPT TO: lars.strand@nsm.stat.no

250 recipient <lars.strand@nsm.stat.no> ok

data

354 go ahead

<Deretter er det bare å skrive e-posten slik du vil den skal fremstå for mottaker!>



Forfalske e-post er svært enkelt (2)
From: NSM Lonn NSMlonn@nsm.stat.no

Subject: Nytt lonnssystem

To: lars.strand@nsm.stat.no

Date: Tue, 23 Aug 2018 08:42:00 +0200

[...]

<html>

<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

</head>

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">

<p>Hei,</p>

<p>Vi har endelig fått oppgradert NSMs lønnssystemer. Hvis du skal få

lønn neste måned må du logge deg inn på vår lønnsportal og legge

inn kontonummer:</p>

<p><a href="http://malware.crackme.ru/NSM.html">http://lonn.nsm.stat.no</a></p>

<p>Hilsen NSM/Lønn</p>

<br>

</body>

</html>

--------------BC604E9ACC277CBC77BE6647--

.

250 ok: Message 4195364 accepted

E-post er levert! NB! Eksemplet virker 

ikke lengre mot @nsm



Forfalske e-post er svært enkelt (3)



Forfalske e-post er svært enkelt (4)



Forfalske e-post er svært enkelt (5)



E-post: Hvordan det virker



Sikringstiltak for e-post – mange valg!

• Antivirus («e-post-vaskeri»)

• STARTTLS

• SPF

• DKIM

• DMARC

• S/MIME

• PGP/GPG

• DNSSEC

• DANE

• ….

Illustrasjon: Colourbox.com



Sikringstiltak for e-post – en slags gruppering

B. Sikring av innhold / ende-til-ende

- PGP/GPG, …

E. Sikring av kringliggende tjenester

- DNSSEC, DANE, …

C. Sikring av ‘lokal transport’

- IMAPS, MAPI, STARTTLS, AV, …

D. Sikring av ‘ekstern transport’

- SPF, DKIM, DMARC, S/MIME, STARTTLS, …

A. Sikring av klient

- Herding av Outlook, …



• Bakgrunn: Å håndtere e-post selv krever 

kompetanse, ressurser og tid

• Strategisk valg: E-post skal 

tjenesteutsettes

• Hva skal bestilles og kravstilles utover 

«sikker e-post»?

- Mener du da A, B, C, D eller E?

«Sikker e-post» – hva menes egentlig?



• NSM / NCSC

• Har fokus på e-postsikkerhet gjennom: 

• Veiledere og foredrag

• Blogginnlegg og podcast

• Etablert dmarc.no (pilot)

• NorSIS

• «Eier» av Nasjonal Sikkerhetsmåned

• Etablert nettstedet «sikkert.no»

• Hadde e-postsikkerhet som hovedtema i fjorårets nasjonale sikkerhetsmåned

• DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)

• Ny anbefalt «Standard for sikring av epost, kommunikasjon med nettsteder og navneoppslag» (2018) 

Hva gjør Norge



• Nederland: Anbefaler DMARC

- «use-or-justify-list»

• USA: Anbefaler DMARC (NIST SP 800-177)

• UK: GCHQ/National Cyber Security Center anbefaler og krever bruk av SPF, DKIM og 

DMARC for alle offentlige virksomheter (2016)

- Bruken av DMARC er også én av de fire hovedanbefalingene (‘Active Cyber Defence’ programmes) for å 

sikre britisk offentlig sektor.

- Kan vise til svært gode resultater (statistikk) etter innføring av DMARC.

• Tyskland: BSI anbefalt DMARC 

- DMARC er også i tråd med tysk personvernlovgivning

Hva gjør andre land?



Illustrasjon: Colourbox.com





Start her: 



NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet



Oppbygning av hvert grunnprinsipp

2.6 KONTROLLER BRUK AV 

ADMINISTRATIVE PRIVILEGIER 

• Mål: Kontrollere, korrigere, og spore tildeling, 

bruk og konfigurering av administrative 

rettigheter for å hindre misbruk av 

datamaskiner, nettverk og applikasjoner. 

• Begrunnelse (hvorfor?)

- Misbruk av administrative privilegier

- Blant de vanligste metodene

- Eks 1: Infisert epostvedlegg, nedlastbar fil med skadevare fra 

ondsinnet nettside, nettside med skadevare

- Eks 2: Eskalering av privilegier (gjette eller knekke passord)

Anbefalte tiltak:



Hvem er målgruppen?

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Slide 
46

Hvorfor!

Hva!



Hvordan har grunnprinsippene blitt til?

Kunnskap 
og erfaring 
fra NSM

Relevante 
standarder 

og 
rammeverk

• Rådgivning

• Penetrasjonstest

• Hendelser

• Kravutvikling

• Samarbeids-

partnere

Kunnskap og erfaringer NSM

• Sektormyndigheter og 

myndighetsorganer

• Offentlige og private 

virksomheter

Innspill og justeringer
Innspill og 
justeringer

• ISO 27002

• NIST CSF

• CIS CSC 20

• BSI Grundschutz

• Cyber Essentials

• Sikkerhetsloven

• ++

Relevante standarder og 

rammeverk



Veien videre med GP

• Versjon 2.0 lanseres Q1 2020

- Planlegger åpen høring ila Q4 2019

• Skal være et levende dokument – en «verktøykasse» 

Vi er alltid ute etter innspill og forbedringer:

• E-post adresse: grunnprinsipper@nsm.stat.no

• Nettside: https://www.nsm.stat.no/grunnprinsipper-ikt

mailto:grunnprinsipper@nsm.stat.no
https://www.nsm.stat.no/grunnprinsipper-ikt




• Verdivurdering – du må vite hvilke verdier du har!

• Risikobasert tilnærming viktig for sikkerhetsarbeidet:

- Risikovurdering

- Risikodempende tiltak

- Risikoaksept

• Sikkerhet er mer enn… 

- Bare teknologiske sikringstiltak

- Noe du gjør én gang («fire and forget»)

- Bare noe «sikkerhetsfolka» jobber med

• Implementer og ta i bruk et styringssystem for sikkerhet

• Start med «NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet»

Oppsummert



Del 2

NSM og NCSC



Om Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet

• Historikk tilbake til 1943

• Etablert som sivilt direktorat i 2003

• 260 ansatte

• Hovedkvarter på Kolsås

• Kontorer i Sandvika og Oslo

• JD etatsstyrer fra 1. mai 2019 ved 

samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines 

Tybring‐Gjedde

• Nasjonalt cybersikkerhetssenter etablert 2019

Koordinering

Etatsst.

Mil. Siv.

Forsvars-

departementet

Justis- og beredskaps-

departementet



NSMs roller

• Direktorat til støtte for 

departementene 

• Fagmyndighet (ekspertorgan)

• Beslutningsmyndighet

• Tilsynsorgan

• Nasjonal håndteringsinstans

• Nasjonal og internasjonal 

koordinator



Dette gjør NSM

Personellsikkerhet

Cybersikkerhet

Fysisk sikkerhet



Forhindrer, oppdager og 

varsler digitale angrep

• Godkjenner datasystemer

• Gir råd og veiledning

• Støtter medlemmer og partnere ved angrep

• Håndtering og gjenoppretting etter digitale 

angrep

• Informasjonsdeling før, under og etter 

digitale angrep

• Analyse av skadevare, tester systemer og 

nettverk



Direktør

Ass.direktør

F1

Styring og 
utvikling

A1

Nasjonalt 
cybersikkerhets-

senter

A2

Sikkerhets-
styring

A3 

Kontroll

A4

Forsvar mot 
avanserte 

digitale trusler

F2

Kommunikasjon 
og 

administrasjon

Organisasjon (fra 2019)

Internrevisjon

Lederstøtte

FCKS



2018

2019

2015

2017

Veien frem til NCSC





Nasjonalt cybersikkerhetssenter





Etableres på Langkaia sommeren 2019



Utvalgte nasjonale aktører



• Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 

• Etterretningstjenesten (E)

• Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

De tre hemmelige tjenestene i 

Norge: PST, E og NSM



• Forsvarsdepartementet (FD): Ansvar for digital sikkerhet i militær sektor.

• Justis- og beredskaps-departementet (JD): Samordningsansvar for digital sikkerhet i 

sivil sektor.

• Utenriksdepartementet (UD): Ansvar for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder å 

koordinere Norges innsats og posisjoner på internasjonale arenaer hvor globale 

utfordringer i det digitale rom diskuteres.

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Særskilt ansvar for å arbeide for 

en styrket og mer helhetlig tilnærming til digital sikkerhet i statsforvaltningen. Ansvar for 

digital sikkerhet knyttet til elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, herunder 

internett.

Digital sikkerhet: Departementenes rolle/ansvar



• Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi): Jobber for en styrket og mer helhetlig 

tilnærming til digital sikkerhet i statsforvaltningen. Underordnet KMD.

• Datatilsynet: Fører kontroll med personvernregelverket. Underordnet KMD.

• Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom): Et særskilt ansvar knyttet til sikkerhet og 

beredskap i elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester. Underordnet KMD.

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Skal ha oversikt over risiko 

og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge. Underordnet JD.

• Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS): Gir råd og veiledning til privatpersoner 

og virksomheter (særlig SMB-virksomheter). 

Et par andre aktører..



• Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC): NSM etablerte NCSC i 2019. Senteret skal 

bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv 

mot cyberangrep. 

- En nasjonal autoritativ stemme innen cybersikkerhet

• Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3): Politiet etablerte NC3 i 2018, lokalisert ved Kripos. 

Senteret skal styrke politiets forutsetninger for å håndtere kriminalitet på og mot nettet, 

bidra til metodeutvikling, og utvikle spesialistkompetanse for hele politiet. 

Et par viktige nye nasjonale satsninger 





Prioriterte områder:

1. Forebyggende digital sikkerhet

2. Digital sikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner

3. Kompetanse

4. Avdekke og håndtere digitale angrep

5. Bekjempe data- og IKT-relatert kriminalitet

Viktigste virkemiddel

= handlingsplan del 2

Handlingsplan del 2: Er rettet mot 

virksomhetsnivå i både offentlig og privat sektor 

for å bidra til å øke deres evne til å forebygge og 

håndtere uønskede IKT-hendelser. 



Nasjonal strategi for digital sikkerhet – handlingsplan

«destillert til»

10 anbefalte tiltak



Hvorfor så viktig med god digital sikkerhet hos virksomheter?

Analogi: Vaksinasjon i befolkningen



HUSK!

Å ivareta digital sikkerhet er først og fremst et 

virksomhetsansvar!

Avsluttende siste ord:



Takk for oppmerksomheten!


