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for iT-sikkerhet  



Dagens trusselbilde 

 Målrettede trojanere 

 Cyberkrig ref. Stuxnet 

 Rettede DOS angrep – Wikileaks 

 Sosial manipulering mye brukt 

 Mobiltelefoner – mere smarttelefoner 

 Ormer som oppdaterer seg selv over 
nettet 

 Bruk av sosiale medier – 
medarbeidernes bevissthet 
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Historikk 

• 1989: Morris-ormen førte til etablering av CERT/CC 

• UNINETT CERT i Norge i virksomhet i over 10 år 

• NorCERT etablert 2006 

• Vi mangler sektorvise CERTs  i Norge 
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Oppdraget 

Oppdragsbrev 2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet til 

Norsk Helsenett SF 

 

 «Norsk Helsenett SF skal opprette et CSIRT (Computer Security 

Incident response team) for helsesektoren» 

 «å gi informasjon og tilby assistanse innen 

informasjonssikkerhet» 

 «redusere risiko for uønskede sikkerhetshendelser, samt handle 

rasjonelt og koordinert når hendelser oppstår» 

 «…legge til rette for videre utvikling av virksomhetens totale 

sikkerhet» 
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Målet for CSIRT er å 

 redusere skadeomfanget 

 få kontroll på hendelser 

 tilby assistanse ved hendelser 

 forhindre at skaden spres til andre 

 forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden 

 Bidra til økt rapportering av hendelser, 

også til hjelp for andre sektorer 

 



Funksjon 

• Sikkerhetssenter 

– Gi råd og veiledning om aktuelle trusler til helsesektoren  

– Være et kompetansesenter innen sikkerhet (fysisk/digital/psykologisk) 
for helsesektoren  

– Utvikle og gjennomføre kurs/seminar/konferanser innen sikkerhet for 
helsesektoren 

• Hendelseshåndteringssenter 

– Implementere metodikk for å redusere risiko for uønskede hendelser 
for helsesektoren 

– Implementere metodikk for varsling, samt koordinere tiltak ved 
uønskede hendelser 

– Hendelsesanalyse og hendelsesrapportering  (bl.a. til foretakene og 
departementet) 

• Sikrings- og etterforskningssenter 

– Sikring og etterforskning av uønskede hendelser og samhandle med 
offentlige myndigheter 

– Gi råd og veiledning om sikring og etterforskning til helsesektoren 
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Tiltak 

• Implementering av sensorer i nettverket 
• Hyllevare vedrørende sensorer og hardware med intelligent 

open source programvare 
• Fult operativt senest 1. november 2011 
• Effektiv infrastruktur 

 
• Samhandling/samarbeid med andre nasjonale og 

internasjonale organisasjoner  
(NorCERT, andre nasjonale og internasjonale CERTs, FIRST) 

 
• Virtuell samhandlingsorganisasjon med de regionale 

helseforetakene 
 

• Metodisk sikkerhetstilnærming 

 
 

 

 
7 



Bemanning 

 

• Suhail Mushtaq leder 
 

• Jørgen Bøhnsdalen 
• Kjell Tore Fossbakk 

 

 

– Pluss resten av NHNs organisasjon 
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Kontakt 

 

helseCERT@nhn.no 
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