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STIFTELSEN	FRAMBU	

	

	

		

Tilstandsrapport	for	IKT-sikkerhet	på	Frambu		

Frambu	har	det	siste	året	i	forbindelse	med	GDPR	og	tiltredelse	av	ny	IKT-rådgiver	hatt	

fokus	 på	 å	 ivareta	 person-	 og	 ikt-sikkerhet.	 Som	 en	 grunnstamme	 legges	 NSM	 sine	

grunnprinsipper	for	IKT-sikkerhet.	Ivaretakelsen	av	IKT-sikkerhet	er	således	delt	opp	i	

fire	elementer;	 Identifisere	og	kartlegge,	beskytte,	opprettholde	og	oppdage	og	til	slutt	

håndtere	og	gjenopprette.		

Det	 er	 i	 forbindelse	 med	 utarbeidelse	 av	 strategi	 for	 IKT-	

og	informasjonssikkerhets	gjort	en	del	vurderinger	og	evalueringer,	og	det	er	satt	i	gang	

arbeide	 for	 å	 utarbeide	rutiner	 og	 prosedyrer.	 Dette	 er	 imidlertid	 et	 prosjekt	 som	 vil	

strekke	seg	over	tid	da	disse	på	grunn	av	mangel	på	dokumentasjon	må	lages	fra	bunn	

av.	Det	påpekes	også	at	det	fra	tidligere	har	vært	stor	mangel	på	dokumenterte	rutiner	og	

hvordan	situasjoner	skal	håndteres.		

Det	er	også	gjort	en	grundig	evaluering	av	hvor	Frambu	stod	sikkerhetsmessig	i	

tillegg	 til	 de	 punktene	 påpekt	 i	 IKOMM’s	 helsesjekk	 av	 IKT-sikkerheten	 på	 Frambu.	

Rapporten		er	disponert	etter	de	nevnte	grunnprinsipper	–	og	oppgir	status	for	hva	som	

er	gjort	og	hva	som	er	planlagt	og	må	gjøres.		

		

Identifisere	og	kartlegge		

Ved	å	 identifisere	og	kartlegge	leveranser,	ressurser	og	tilganger	vil	vi	 til	enhver	tid	ha	

kontroll	på	hvor	informasjon	befinner	seg	til	enhver	tid	og	hvem	som	har	tilgang	til	den.	

På	Frambu	er	vår	informasjon	samlet	i	primært	4	systemer;	lokale	filservere	med	vanlig	

tilgang,	 lokale	 filservere	 i	 sikker	 sone,	 SharePoint	i	 Microsofts	 datasenter	og	 hos	

Simployer.	Tilgang	 blir	 styrt	 fra	 sentral	 server	 som	 håndterer	 påloggingsinformasjon	

og	tilgangskontroll.	 De	 ansatte	 gis	 tilgang	 til	 data	 på	 et	 tjenstlig	 nivå,	 og	 kun	 dersom	

deres	virke	 tilsier	 at	 de	 skal	 ha	 tilgang	 til	 dataene.	 Således	 er	 det	 for	 eksempel	 kun	
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helsepersonell	(og	administratorer)	som	har	tilgang	til	helseopplysninger	i	sikker	sone,	

kun	ledelse	som	har	tilgang	til	aktuelle	områder	på	server.		

Det	 er	 også	 viktig	 å	 kartlegge	 enheter	 og	 programvare	 som	 brukes	 på	 disse	

enhetene,	spesielt	bærbart	utstyr.	Vi	har	mulighet	til	å	fjernslette	det	meste	av	utstyr	som	

er	bærbart,	men	i	de	tilfellene	hvor	ansatte	legger	inn	e-post	på	egen	telefon	så	innebærer	

det	at	vi	får	tillatelse	til	å	fjernslette.	Frambu	sine	mobiltelefoner	som	er	i	bruk	av	ansatte	

skal	som	primært	tiltak	ved	tap	fjernslettes	så	fort	det	meldes	at	enheten	er	tapt.		

Det	er	foretatt	en	enkel	risikoanalyse	i	forbindelse	med	IKOMMs	helsesjekk,	men	

en	mer	inngående	analyse	skal	også	foretas.	Dette	er	en	pågående	aktivitet	som	ikke	har	

noen	definitiv	avslutning.	Full	evaluering	og	risikoanalyse	vil	likevel	bli	foretatt	i	løpet	av	

siste	kvartal	2018.		

	

Beskytte		

Vi	skal	beskytte	vår	informasjon,	og	dette	krever	at	vi	har	en	plan	og	tiltak	klare	som	gir	

oss	 et	 hensiktsmessig	 nivå	 av	 beskyttelse	 uten	 at	 det	 kommer	 i	 veien	 for	

arbeidstakeren	sin	 mulighet	 til	 å	 utføre	 sitt	 arbeide.		 For	 å	 oppnå	 dette,	 pleier	 man	

vanligvis	 å	 designe	 IKT-miljøer	rundt	 en	 enhetlig	 arkitektur	 som	 ivaretar	 ønsket	

sikkerhetsnivå	 gjennom	sikkerhetsfunksjoner,	 strukturer	 og	mulighet	 for	 å	 etterprøve	

sikkerheten.	På	 Frambu	 har	 vi	 nærmet	 oss	 dette	 så	 langt	 det	 har	 latt	 seg	 gjøre	 ved	 å	

oppgradere	 alle	 maskiner	 så	 de	 kjører	 det	 samme	 operativsystemet,	 de	 samme	

programmene	og	den	samme	sikkerhetspakken	–	alt	styrt	sentralt.	Dette	gjør	igjen	at	vi	

enkelt	kan	vedlikeholde	mange	maskiner	uten	å	måtte	lage	regimer	for	flere	oppsett	og	

konfigurasjoner.	Det	gjør	det	også	enkelt	å	identifisere	hva	vi	anser	som	sikkerhetstrusler	

og	beskytte	oss	mot	slike.	Sikkerhetsregimet	låser	for	eksempel	skjermen	automatisk	om	

brukeren	 har	 vært	 borte	 en	 tid,	 den	 tillater	 ikke	at	 man	 prøver	 uendelig	 mange	

pålogginger	før	konto	blir	låst	ned	osv.		

Vi	skal	også	beskytte	tilgang	til	informasjon	via	sikkerhetssystemer	som	brannmur	

og	 bruk	 av	 sikret	 tilgang	 via	 nettverk	 (både	 trådløst	 og	 kablet).	 Man	 kan	 plugge	 en	

datamaskin	inn	i	veggen,	men	uten	et	gyldig	brukernavn	og	passord	vil	man	ikke	få	tilgang	

til	interne	systemer.	Man	kan	få	tilgang	til	systemene	fra	utsiden,	men	dette	krever	at	man	

har	et	eget	brukernavn	og	passord	til	VPN.		

Av	de	mest	prekære	tiltakene	er	det	ønskelig	å	kjøpe	inn	programvare	som	gjør	det	

enklere	 å	fjernadministrere	brukernes	 PCer.	 Vi	 vurderer	 også	 å	
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innføre	tofaktors	pålogging	ved	enten	kode	på	telefon	eller	egen	kodenøkkel	som	settes	i	

PC	når	man	skal	logge	seg	på.	Vi	planlegger	også	å	utstyre	serverrom	med	kodelås	med	

tilgangskontroll.		

	

Opprettholde	og	oppdage		

Det	er	viktig	at	sikkerhetskulturen	og	tilstanden	som	allerede	er	etablert	for	å	ivareta	IKT-	

og	 personvernssikkerhet,	 opprettholdes	 selv	 om	 virksomheten	og	 IKT-systemene	er	 i	

endring.	Innføring	 av	 nye	 rutiner,	større	 oppdateringer,	feilretting,	 igangsetting	 av	 nye	

systemer	 er	 alle	 eksempler	 på	 endringer	 som	 vil	 kreve	 en	 gjennomgang.	Overgang	 til	

SharePoint	representerer	en	stor	omlegging	som	gjør	at	vi	må	evaluere	om	det	skal	settes	

inn	ekstra	tiltak	eller	om	noen	av	de	rutinene	vi	har	skal	endres.	Man	må	også	gi	de	ansatte	

nok	opplæring	med	tanke	på	å	avverge	angrep	som	for	eksempel	trojanske	hester	pr	e-

post	o.l.		

Skulle	det	være	tegn	på	at	sikkerheten	er	kompromittert,	kan	vi	 låse	brukernes	

tilganger	og	fjernslette	mobile	enheter	slik	at	vi	begrenser	skadepotensialet.		

	

Håndtere	og	gjenopprette		

Når	en	situasjon	oppstår,	må	vi	ha	en	plan	klar	på	hvordan	det	håndteres,	enten	det	er	et	

virusangrep	på	en	PC,	et	datainnbrudd,	tap	av	personsensitive	data,	eller	en	server	som	

har	krasjet	og	må	hentes	tilbake	fra	backup.	Det	er	svært	sjelden	det	oppstår	hendelser	

som	kompromitterer	ikt-	og	personvernssikkerheten	på	Frambu.	Når	disse	likevel	skjer,	

håndteres	 de	 ut	 fra	 hvert	 tilfelle,	 men	 med	 henvisning	 til	 overordnet	 IKT-

sikkerhetsstrategi.	 	 Rutiner	 for	 konkrete	 typer	 av	 hendelser	 vil	 være	 på	 plass	

innen	utgangen	av	2018.		

	

Forslag	til	vedtak:	Styret	tar	saken	til	orientering.		


