
Universitetet i Oslo Notat 
USIT – Universitetets senter for infomasjonsteknologi 
 

 

 

Til: Universitetsdirektøren 
Fra: IT-direktøren 
 
Sakstype: Beslutningssak 
Møtedato:  
Notatdato: 18. desember 2017 

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 
Universitetet i Oslo har siden 2008 hatt en IT-sikkerhetshåndbok som grunnlag for arbeidet med 
IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet. IT-sikkerhetshåndboka er delt i to deler: 

1. Første del omhandler retningslinjer for IT-sikkerhetsarbeidet og godkjennes av 
universitetsdirektøren 

2. Andre del omhandler praktiseringen av disse retningslinjene i form av prosedyrer, rutiner, 
sjekklister med mer og godkjennes av IT-direktøren 

I 2013 ble det gjennomført en større revisjon og oppdatering av IT-sikkerhetshåndboka som del av 
oppfølgingen av universitetsstyrets vedtak av rapporten “Organisering og standardisering av 
universitetets IT-virksomhet”. 

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i 
kunnskapssektoren konkretiserer bestemmelsene i lov- og regelverk om offentlige etaters ansvar, 
inkludert universiteter og høgskoler, på dette området. I tildelingsbrevet for 2015 ba departementet 
om egen rapportering av institusjonenes arbeid med informasjonssikkerhet i årsrapporteringen til 
departementet. Et av punktene i disponeringsskrivet var oppfølging av pålegg om et ledelsessystem 
(tidligere kalt styringssystem, internkontroll) for informasjonssikkerhet.  

IT-sikkerhetshåndboka dekket det aller meste av kravene til et slikt ledelsessystem slik de er 
formulert i styringsdokumentet og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)s veileder, men er 
både mer omfattende og annerledes disponert. Ved forrige årsskifte ble det derfor besluttet å starte 
omarbeiding av IT-sikkerhetshåndboka slik at den kom mer i samsvar med gjeldende praksis på 
området. 

UNINETTs veileder for UH-institusjonene til ledelsessystemet ble lagt til grunn for dette arbeidet 
og assistanse fra UNINETTs Sekretariat for informasjonssikkerhet ble leid inn for å bistå. 
Ledelsessystemet består av tre deler: 

1. Styrende del inneholder overordnete mål og retningslinjer for arbeidet med 
informasjonssikkerhet og besluttes av universitetsledelsen 



 Side 2 

 

3. Gjennomførende del omfatter prosedyrer, rutiner, sjekklister med mer som ligger til 
grunn for det operative arbeidet med informasjonssikkerhet og besluttes av IT-direktøren 

4. Kontrollerende del omfatter alle tiltak, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyser, 
sikkerhetsrevisjoner, avvikshåndtering, rapportering, for å følge opp og verifisere arbeidet 
med informasjonssikkerhet og besluttes av IT-direktøren 

Forslag til beslutning 
1. Universitetsdirektøren godkjenner Del 1: Styrende del av ledelsessystemet 
2. IT-direktøren godkjenner Del 2: Gjennomførende del og Del 3: Kontrollerende del 
3. Plan for innføring av ledelsessystemet og kommunikasjonsplan legges fram for 

universitetsdirektøren innen 31. januar 2018 
4. Konsekvensene av ny personvernforordning (GDPR) og ny klassifisering av data 

innarbeides i ledelsessystemet senest 30. juni 2018  

Vedlegg: 
PDF-utgave av Ledelsessystem for informasjonssikkerhet for Universitetet i Oslo 



Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Dokumentene som utgjør «Ledelsessystem for informasjonssikkerhet» for Universitetet i
Oslo. 

Introduksjon

Hva er ledelsessystemet? Det er skrevet en kort introduksjon for deg som trenger å få et raskt overblikk.

Styrende del

Styrende del godkjennes av UiOs sentrale ledelse:

Gjennomførende del

Gjennomførende del godkjennes av USITs ledelse:

Kontrollerende del

Kontrollerende del godkjennes av USITs ledelse:

UiO Universitetet i Oslo

Kapittel 1 - Innledning■

Kapittel 2 - Lover, forskrifter og bestemmelser■

Kapittel 3 - Mål og strategi■

Kapittel 4 - Sikkerhetsorganisasjon og ledelse■

Kapittel 5 - Oppgavebeskrivelser■

Kapittel 6 - Sikkerhetsplan■

Kapittel 7 - Risiko- og sårbarhetsanalyser■

Kapittel 8 - Grunnsikring av infrastruktur og tjenester■

Kapittel 9 - Brukere og deres tilgang til IT-tjenestene■

Kapittel 10 - Beredskaps- og kontinuitetsplaner■

Kapittel 11 - Anskaffelser, vedlikehold og utvikling■

Kapittel 12 - Operativt IT-sikkerhetsarbeide■

Kapittel 13 - Håndtering av hendelser og avvik■

Kapittel 14 - Internkontroll og sikkerhetsrevisjon■
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Alle tre deler er her samlet i et PDF-dokument.

Av Ståle Askerød Johansen, Espen Grøndahl, Tommy Tranvik
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Kort introduksjon til LSIS

Disse dokumentene utgjør det som kalles «Ledelsessystem for Informasjonssikkerhet»,
eller LSIS.

Hva er LSIS?

Universitetet forvalter store mengder elektronisk informasjon. Det finnes mange typer slike informasjonsressurser,
og mye av denne informasjonen er verdifull, sensitiv eller på andre måter beskyttelsesverdig. Den skal forvaltes
og tas vare på på forskriftsmessig vis, og den skal sikres at den ikke kommer på avveie, mistes eller blir
kompromittert slik at man ikke kan stole på den lenger. Den skal også passes på at de rette personene, og bare
dem, har tilgang til informasjonen.

Informasjonssikkerhet er arbeidet med å sikre og forvalte slike informasjonsressurser. Dette arbeidet berører
fagfelter som ledelse, jus, revisjon, organisasjon, administrasjon og IT-sikkerhet. Målet er blant annet å

Hvem skal vite dette?

Alle som jobber eller studerer ved Universitetet trenger å vite om disse tingene, fordi det er en del av hverdagen
deres. For mange inngår dette i ansvar og oppgaver stillingene deres er tillagt. Det er et felles ansvar for oss alle
å sørge for at vi beskytter informasjonen vår. Informasjonsteknologi er en viktig komponent i dette arbeidet, og
USIT deltar med både juridisk og IT-faglig kompetanse.

For å sikre at dette arbeidet forvaltes riktig, og at alle som er involvert i arbeidet er enige om begreper, rammer,
rutiner og prosedyrer, er det laget et sett med dokumenter som viser hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet
ved Universitetet skal foregå. Disse dokumentene kalles «Ledelsessystem for informasjonssikkerhet».

Å ha et slikt ledelsessystem er et pålegg fra departementet, og dette inngår i offentlige myndigheters arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap.

Hva står i dokumentene?

UiO Universitetet i Oslo

oppfylle krav til databehandling gitt i lover og forskrifter■

beskytte data mot tap, kompromittering eller uvedkommende innsyn■

bidra til å sikre personvernet til studenter og ansatte, samt f. eks. deltagere i forskningsprosjekter■

sikre at data og informasjon ikke kommer på avveie eller kan misbrukes■

sørge for god forvaltning, herunder tilgangskontroll og sletting■

samarbeide med Kunnskapsdepartementet, Datatilsynet og andre aktører■
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Dokumentene er ment som et oppslagsverk, der ulike grupper av brukere finner beskrivelser av hvordan de skal
bidra til å sikre Universitetets informasjonsressurser best mulig. Noe av innholdet er ment for ansatte, noe er ment
for ledere, og noe er ment for folk med IT-kompetanse. Innholdet er delt i tre hoveddeler.

Styrende del omhandler endel grunnleggende prinsipper for arbeidet og er noe svært mange trenger å
være kjent med
Bør leses av ledere.

1. 

Utførende del mer i detalj hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre det. Her finnes også en del IT-
teknisk informasjon. Denne delen er først og fremst rettet mot ledere og IT-ansatte på alle nivåer, men
både vitenskapelig ansatte og ansatte i administrative og tekniske stillinger vil ha nytte av å sette seg inn i
dette

2. 

Kontrollerende del beskriver hvordan vi kan vite at vi gjør de riktige tingene, og at informasjonen er rett
sikret og rett forvaltet. Målgruppen for dette er først og fremst ledere og IT-ansatte på alle nivåer.

3. 

Dokumentene er basert på retningslinjer fra UNINETT, og følger en rekke standarder og Best Practices fra aktører
som f. eks. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi).

Publisert 15. des. 2017 10:53 - Sist endret 15. des. 2017 10:53
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Del 1: Styrende del 



Kapittel 1: Innledning

Universitetet i Oslo forvalter store mengder personopplysninger og annen type
informasjon, inkludert sensitiv informasjon, i administrasjon, forskning, undervisning og
formidling. Forvaltningen av denne informasjonen skal bidra til at virksomheten utføres
effektivt og med høy kvalitet innenfor sikre omgivelser og i tråd med lov og regelverk.

Innholdsfortegnelse

1.1 Om dokumentet

1.1.1 Om begrepet informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet har med sikring av informasjon å gjøre, uavhengig av om den er lagret digitalt eller ikke. IT-
sikkerhet har med sikring av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi å gjøre – altså maskinvare og
programvare. Grunnen til at IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet ofte blir brukt om hverandre, er at mye
informasjon er lagret og formidlet ved hjelp av IT. For å beskytte slik informasjon, må man beskytte teknologien
den er lagret og formidlet på.

1.1.2 Om ledelsessystemet

UiO Universitetet i Oslo

1.1 Om dokumentet■

1.1.1 Om begrepet informasjonssikkerhet□

1.1.2 Om ledelsessystemet□

1.2 Oversikt over universitetets ledelsessystem for informasjonssikkerhet■

1.2.1 Styrende del□

1.2.2 Gjennomførende og kontrollerende del□

1.2.3 IT-sikkerhetshåndbok for Universitetet i Oslo□

1.3 Virkeområde■

1.3.1 Målgrupper□

1.4 Eierskap, godkjenning og revisjon■

1.5 Grunnlaget for arbeidet■
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Personopplysnings– og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav om innføring av ledelsessystem for
informasjonssikkerhet (LSIS). Dette dokumentet beskriver Universitetet i Oslos ledelsessystem for
informasjonssikkerhet. I beskrivelsen er det også tatt hensyn til annet lov- og regelverk (offentlighetsloven,
arkivloven, økonomireglement med mer) som har betydning for arbeidet med sikring av universitetets informasjon.

Behovet for en systematisk oversikt og samling av retningslinjer og rutiner som ligger til grunn for arbeidet med IT-
og informasjonssikkerhet springer ut av universitetets avhengighet av IT og IT-ressurser i sin daglige og
langsiktige virksomhet.

Trusler som i sin konsekvens svekker eller hindrer universitetets og den enkelte brukers tilgang til IT-ressursene
eller åpner disse for misbruk, er ikke bare en trussel mot universitetets og brukernes mulighet til å løse sine
oppgaver og nå sine mål.

Truet er også de store materielle og immaterielle verdier som universitetet forvalter og den store mengden av
informasjon som er gitt i fortrolighet eller samlet inn på en slik måte at de omfattes av lov om personopplysninger.
I tillegg kommer den ødeleggende virkning ulike sikkerhetshendelser kan få for omdømmet til Universitetet i Oslo.

Spesifikt for informasjonssikkerheten innebærer dette tiltak som sikrer alle parter følgende:

Dette er samme definisjon som brukes i «Nasjonal Strategi for informasjonssikkerhet».

1.2 Oversikt over universitetets ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet ved UiO består av en styrende, en gjennomførende og en
kontrollerende del, og erstatter UiOs IT-sikkerhetshåndbok.

1.2.1 Styrende del

Styrende del av ledelsessystemet inneholder den øverste ledelsens overordnede retningslinjer for arbeidet med
informasjonssikkerhet ved UiO:

Revisjonshistorikk

Revisjonshistorikken gir oversikt over behandling, godkjenning og revisjon av ledelsessystemet:

1.2.2 Gjennomførende og kontrollerende del

Tilgjengelighet: Sikrer mot tap av eller avbrudd i tilgangen til informasjon og data■

Konfidensialitet: Sikrer mot ikke-autorisert innsyn i, endring av eller offentliggjøring av informasjon og data■

Integritet: Sikrer informasjonens og dataenes nøyaktighet, fullstendighet og opprinnelighet■

Beskrivelse av hvilke deler av UiOs virksomhet som omfattes av ledelsessystemet (avgrensning)■

Ledelsens sikkerhetsmål og –strategi, inkludert kriterier for akseptabel risiko■

Organiseringen av arbeidet med informasjonssikkerhet (sikkerhetsorganisering).■

Versjon 1.0■
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Gjennomførende og kontrollerende del består av rutiner og arbeidsdokumenter som ligger til grunn for det
operative IT- og informasjonssikkerhetsarbeidet. Dette omfatter blant annet rutiner og verktøy for gjennomføring
av risikovurderinger, avvikshåndtering, sikkerhetsrevisjoner, tilgangsstyring, fysisk sikring av infrastruktur og utstyr,
monitorering og skanning av nettverk eller systemer og kontinuitets- og beredskapsplaner.

1.2.3 IT-sikkerhetshåndbok for Universitetet i Oslo

Disse tre delene av ledelsessystem for informasjonssikkerhet erstatter «IT-sikkerhetshåndbok for Universitetet i
Oslo».

1.3 Virkeområde

Systemet samler retningslinjer for alle deler av IT-sikkerhetsarbeidet, inkludert informasjonssikkerheten. Den
gjelder for all IT-virksomhet på universitetet enten den skjer i regi av USIT eller av andre enheter ved universitetet.
Den er således styrende for:

I tillegg vil relevante deler av ledelsessystemet gjøres gjeldende for USITs oppdragsvirksomhet.

Ledelsessystemet inngår som en del av dokumentasjonen av sikkerhetsarbeidet på universitetet.

1.3.1 Målgrupper

IT- og informasjonssikkerhetsarbeid omfatter hele organisasjonen, og disse dokumentene har flere målgrupper:

1.4 Eierskap, godkjenning og revisjon

Universitetsdirektøren er øverste ansvarlig for IT- og informasjonssikkerheten på universitetet og eier
«Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS)». Dokumentene skal gjennomgås og revideres årlig. IT-
direktøren koordinerer arbeidet med revisjonen og legger forslag til endringer fram for universitetsdirektøren.
Universitetsdirektøren avgjør om endringene er av en slik karakter at de skal legges fram for godkjenning av
rektor eller universitetsstyret.

Sentral og lokal IT på universitetet■

System- og tjenesteeiere■

Samarbeidstiltak, inkludert §1.4.4-tiltak som universitetet er vertskap for■

Institusjoner i universitetets randsone som benytter seg av universitetets IT-tjenester og IT-infrastruktur, for
eksempel stiftelser. Noen randsoneenheter er selv behandlingsansvarlige for personopplysninger. Disse
kan bruke eget ledelsessystem eller være en del av dette etter nærmere avtale med UiO.

■

Universitetets ledelse og ledelsen ved fakulteter og andre enheter■

IT-tilsatte i sentral og lokal IT-organisasjon■

System- og tjenesteeiere■

Universitetets IT-brukere (ansatte, studenter og andre tilknyttede brukere)■
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Den styrende delen av ledelsessystemet godkjennes av universitetsdirektøren. Den gjennomførende delen og den
kontrollerende delen godkjennes av IT-direktøren. Godkjente versjoner av den styrende delen skal arkiveres i
UiOs arkivsystem.

Dokumentene er til enhver tid tilgjengelige på UiOs nettsider, under «IT-tjenester».

1.5 Grunnlaget for arbeidet

Dokumentene er basert på UNINETTs retningslinjer for UH-sektoren, og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
sine tilsvarende retningslinjer for offentlige virksomheter.

Arbeidet bygger på den internasjonale standarden på området, ISO/IEC 27002:2013, som DIFI også anbefaler.

Publisert 19. okt. 2016 14:06 - Sist endret 12. okt. 2017 10:34
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Kapittel 2: Lover, forskrifter og bestemmelser

Universitetet i Oslo er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.
Virksomheten har hovedmålsetninger som angitt i §§1-3 og 1-4 i Lov om universiteter og
høgskoler. Innenfor disse hovedmålsettingene er universitetets mål for sin virksomhet
nedfelt i «Strategi 2020».

Innholdsfortegnelse

2.1 Identifikasjon av relevant lov- og regelverk

Foruten universitets- og høyskoleloven har følgende lover med tilhørende forskrifter særlig betydning for
universitetets arbeid med IT- og informasjonssikkerhet i sin virksomhet. Oversikten er ikke uttømmende:

UiO Universitetet i Oslo

2.1 Identifikasjon av relevant lov- og regelverk■

2.2 Interne bestemmelser og retningslinjer.■

Forvaltningsloven inneholder blant annet saksbehandlingsregler for forvaltningen, herunder regler om
habilitet for saksbehandler og andre som har med saken eller saksbehandleren å gjøre. Denne loven
inneholder også regler om taushetsplikt (§§13-13e), informasjons- og veiledningsplikt, varsling og innsyn og
klager og omgjøring av enkeltvedtak

■

Offentleglova inneholder bestemmelser om i hvilken grad forvaltningens saksdokumenter skal være
tilgjengelige for offentligheten. Hovedregelen er at dokumentene er tilgjengelige hvis ikke denne loven eller
andre lover bestemmer noe annet. Offentleglova har også bestemmelser om meroffentlighet

■

Åndsverkloven inneholder regler om rettigheter til åndsverk og andre relaterte rettigheter. Loven er viktig
fordi den forteller hvilke rettigheter som eksisterer og hvilken utstrekning de har, som universitetet igjen må
respektere og skal overholdes innenfor universitetets kontrollsfære, for eksempel via IT-tjenestene

■

Personopplysningsloven inneholder hovedreglene for behandling av personopplysninger,
informasjonssikkerhet og melde- og konsesjonsplikt, hvilke plikter universitetet som behandlingsansvarlig
har og hvilke rettigheter de registrerte har i forhold til Universitetet i Oslo som behandlingsansvarlig

■

Helseregisterloven, helsepersonelloven og lov om pasientrettigheter om blant annet behandling av
klient-/pasientdata og taushetsplikt for helsepersonell

■

Biobankloven inneholder særregler om biobanker som er relevante for UiO særlig gjennom forskning
innenfor universitetssykehusene

■

Arkivloven inneholder regler om hvordan universitetets arkiver skal operere og hvilke dokumenter som
skal arkiveres

■
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Reglene i følgende lover har også betydning:

2.2 Interne bestemmelser og retningslinjer.

Det finnes egne beskrivelser av interne bestemmelser og retningslinjer i ledelsessystemets gjennomførende del.

Publisert 19. okt. 2016 14:06 - Sist endret 11. okt. 2017 12:47

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker,
humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

■

Ekomloven gir regler om elektroniske kommunikasjonstjenester og tilbydere av slike. Selv om Universitetet
i Oslo som sådan ikke er en slik tilbyder, vil loven grunnet UiOs omfattende infrastruktur på IT-
tjenesteområdet være en premissgivende regelsamling

■

ehandelsloven gir regler om informasjonstjenester, herunder ISP-virksomhet og ansvarsfrihet i visse
tilfeller for slike. Selv om Universitetet i Oslo pr definisjon neppe faller inn under denne lovens
bestemmelser når den gir studenter og ansatte tilgang til Internett, vil lovens regler angi rammer for
akseptabel bruk og for bruk som kan være ansvarsbetingende

■

Sikkerhetsloven gjelder for forvaltningsorgan og som har som formål å legge forholdene til rette for
effektivt å kunne motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet og trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for
kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste

■

e-signaturloven har ingen direkte betydning for Universitetet i Oslo, da UiO ikke er en sertifikatutsteder
eller annen tilbyder av sertifikattjenester, men vil kunne sette premisser for UiOs bruk av sertifikater til eget
bruk

■
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Kapittel 3: Mål og strategi

IT- og informasjonsikkerhet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse
og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet og engasjement. IT-sikkerhetsledelse
skal inngå som en del av lederoppgavene på linje med annet sikkerhetsarbeid på
universitetet.

Innholdsfortegnelse

3.1 Mål

Det overordnede målet for arbeidet med å sikre IT-tjenestene og informasjonsressursene er:

«Å sikre rett nivå på sikkerhet, stabilitet, tilgjengelighet og kvalitet av IT-tjenester og IT-ressurser slik at
primærvirksomheten og støttetjenestene kan utføres mest mulig problem- og avbruddsfritt. Samtidig skal
personopplysninger være tilstrekkelig godt ivaretatt, slik at dataene har god tilgjengelighet, konfidensialitet
og integritet. I tillegg skal dette arbeidet balanseres mot hensynet til studenters og ansattes personvern.»

3.2 Hovedstrategier for å oppnå målet

UiO Universitetet i Oslo

3.1 Mål■

3.2 Hovedstrategier for å oppnå målet■

3.2.1 Bevisstgjøring av brukerne□

3.2.2 Riktig kompetanse i alle ledd□

3.2.3 Beskyttelse og sikring□

3.2.4 Kontroll og overvåking□

3.2.5 Reaksjon og oppfølging□

3.2.6 Et kompetent responsmiljø□

3.2.7 Kartlagte og klassifiserte IT-tjenester□

3.2.8 Strukturerte og ryddige informasjonsressurser□

3.2.9 Identifiserbare brukere og prosesser□

3.2.10 Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av IT-systemer□

3.2.11 Særskilt kontroll på administrative IT-systemer□
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Arbeidet er fundert på to grunnprinsipper. Den viktigste sikringen gjøres ved å basere seg på en god
grunnsikring som et fundament i infrastruktur og rutiner. Denne innebærer sikkerhet i dybden som kan sørge for
beskyttelse mot trusler. I tillegg til dette benyttes utstrakt risikostyring, der alle større prosjekter og systemer skal
gjøre egne risikoanalyser og iverksette nødvendige tiltak for å håndtere risikoene.

3.2.1 Bevisstgjøring av brukerne

Spre bevissthet om IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet blant brukerne.

3.2.2 Riktig kompetanse i alle ledd

Gi alle ledere, ansatte og studenter ved universitetet nødvendig kompetanse og opplæring for å ivareta sine
oppgaver og forvalte informasjon på en sikker  måte.

3.2.3 Beskyttelse og sikring

Beskytte og sikre utstyr, tjenester, systemer, ressurser og annet mot avbrudd, feil, innbrudd, misbruk, ødeleggelse
eller andre trusler mot sikkerheten, tilgjengeligheten, stabiliteten og kvaliteten i IT-tjenestene og IT-systemene

3.2.4 Kontroll og overvåking

Kontrollere og verifisere at sikringstiltakene fungerer for å fange opp unormale situasjoner og omstendigheter som
kan representere en trussel. For de systemene som USIT ikke kan sikre på ønsket vis, kreves det større grad av
overvåkning og reaktive tiltak, eventuelt med etterkontroll.

3.2.5 Reaksjon og oppfølging

Identifisere og eliminere årsaker og følge opp sikkerhetsbrudd for å hindre at hendelsen inntrer på nytt, eventuelt
med sanksjoner mot dem som måtte ha forårsaket dem

3.2.6 Et kompetent responsmiljø

Universitetet skal ha et responsmiljø (UiO-CERT) som følger opp hendelser som kan eksponere universitetets IT-
ressurser for sårbarheter med påfølgende misbruk, ødeleggelse, tap av data, anseelse eller lignende, og som
gjennomfører tiltak for å avverge eller redusere skadevirkningene.

3.2.7 Kartlagte og klassifiserte IT-tjenester

Ha dokumentert oversikt over universitetets IT-tjenester og IT-systemer. I denne oversikten skal tjenestene og
systemene klassifiseres i forhold til viktighet, og klassifiseringen skal danne grunnlag for tiltak knyttet til sikring av
tjenester og systemer.

3.2.8 Strukturerte og ryddige informasjonsressurser
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Ha dokumentert oversikt over universitetets ulike typer informasjonsressurser som brukes til forskning,
undervisning, formidling og administrasjon. I denne oversikten skal ulike typer data og informasjon klassifiseres i
forhold til viktighet og sikkerhetsbehov. Denne klassifiseringen skal danne grunnlag for tiltak knyttet til lagring og
sikring av ulike typer data.

3.2.9 Identifiserbare brukere og prosesser

Ha autoritative systemer for personinformasjon om brukere som grunnlag for identifikasjon, autentisering og
autorisering. Det skal eksistere retningslinjer for etablering og avvikling av brukernavn med tilhørende rettigheter
og tjenester.

3.2.10 Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av IT-systemer

Det skal være spesifisert hva slags krav til IT-sikkerhet som skal legges til grunn ved anskaffelse, utvikling,
oppgradering og vedlikehold  av IT-systemer. Det skal finnes et regime for testing av ny programvare og nye
systemer, samt oppgradering av eksisterende før dette settes i produksjon. Prinsippet med «innebygd
personvern» skal følges.

3.2.11 Særskilt kontroll på administrative IT-systemer

Administrative IT-systemer skal håndteres spesielt og forvaltes i et eget veikart. Slike systemer har ofte behov for
egen sikring og egen oppmerksomhet fra IT-organisasjonen, samtidig som man kan stille større krav til
standardisering enn for andre systemer.

Publisert 19. okt. 2016 14:06 - Sist endret 17. okt. 2017 14:25
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Kapittel 4: Sikkerhetsorganisasjon og ledelse

Universitetet skal ha en IT-sikkerhetsorganisasjon der roller, beslutnings- og
rapporteringslinjer er klart definert og der myndighet og fullmakter på de ulike nivåene er
like klart definert.

Innholdsfortegnelse

4.1 Informasjonssikkerhetsarbeidet på universitetet

Ansvaret for informasjonssikkerhetsarbeidet følger styringslinja fra universitetsdirektøren til grunnenhetene. Det
operative ansvaret for informasjonssikkerheten er delegert til fagavdelingen USIT ved IT-direktøren og følger linja i
IT-organisasjonen ned til den enkelte IT-tilsatte, inkludert lokale IT-tilsatte.

Informasjonssikkerhet utgjør sammen med fysisk sikkerhet og HMS (Helse, miljø og sikkerhet) de tre delene av
sikkerhetsarbeidet ved universitetet. Universitetsdirektøren er øverste ansvarlig for sikkerhetsarbeidet:

UiO Universitetet i Oslo

4.1 Informasjonssikkerhetsarbeidet på universitetet■

4.1.1. Beslutnings- og rapporteringslinje□

4.1.2. Annen delegering av fullmakter, autorisering□

4.2. Roller i IT-organisasjonen■

4.2.1 IT-direktøren□

4.2.2 IT-sikkerhetssjefen□

4.2.3 Leder av UiO-CERT□

4.2.4 Behandlingsansvarlig□

4.2.5 Underdirektører og seksjons- og gruppeledere ved USIT□

4.2.6 Tjenesteeiere på USIT□

4.2.8 Lokale IT-ansvarlige□

4.2.9 Strategisk systemeier□

4.2.10 Systemeiere□

4.3 Administrativ IT■

4.4 Beskrivelse av ansvar og oppgaver for den enkelte rolle■
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Utover dette kommer roller og funksjoner med spesielle oppgaver av betydning for informasjonssikkerheten:

Enhet for intern revisjon (EIR) er tillagt ansvar for å etterse at internkontroll er tilfredsstillende etablert for all
virksomhet på universitetet, inkludert de ulike områdene av sikkerhetsarbeidet.

4.1.1. Beslutnings- og rapporteringslinje

Beslutnings- og rapporteringslinja i informasjonssikkerhetsarbeidet følger styringslinja i universitetets
organisasjon.

4.1.2. Annen delegering av fullmakter, autorisering

Delegering av fullmakter og myndighet på IT-sikkerhetsområdet utover det som er beskrevet i disse dokumentene,
følger linja i universitetets organisasjon. All delegering skal være dokumentert og bekjentgjort på hensiktsmessig
måte.

4.2. Roller i IT-organisasjonen

Universitetsdirektøren er øverste ansvarlig for IT- og informasjonssikkerheten ved Universitetet i Oslo.

4.2.1 IT-direktøren

IT-direktøren er delegert myndighet og har ansvar for IT- og informasjonssikkerheten på universitetet, – jf “IT-
direktørens ansvar og oppgaver”. Dette innebærer blant annet ansvar for:

Ansvar for at det er utformet rutiner, prosedyrer, organisatoriske og praktiske tiltak som sikrer at
virksomheten kan foregå i tråd med gitte retningslinjer og ivaretar universitetets krav til sikringsnivå:

■

På informasjonssikkerhetsområdet er dette ansvaret delegert til IT-direktøren. Derfor utøver IT-
direktøren myndighet for informasjonssikkerhet på vegne av universitetsdirektøren på hele universitetet.
Dette gjøres gjennom IT-sikkerhetssjefen og UiOs utøvere av behandleransvaret.

□

Ansvar for at disse bestemmelsene etterleves i den ordinære virksomheten:■

Dette ansvaret følger linja fra universitetsdirektøren via fakultetsledelsen til ledelsen ved grunnenhetene
(institutt, avdeling, randsoneenhet etc)

□

Strategisk systemeier■

Tjeneste-eiere og systemeiere, oftest ved USIT■

Behandlingsansvarlig■

Kommunikasjonsdirektør■

Personvernombud■

Prosesseier■

At disse dokumentene gjennomgår en årlig revisjon og at denne godkjennes av universitetsdirektøren■
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4.2.2 IT-sikkerhetssjefen

IT-sikkerhetssjefen er av IT-direktøren tildelt ansvar og myndighet innen informasjonssikkerhetsområdet og
rapporterer til denne, ‑ jf stillingsbeskrivelsen for denne stillingen.

4.2.3 Leder av UiO-CERT

Leder av UiO-CERT-gruppa er av IT-direktøren tildelt ansvar og myndighet for daglig oppfølging av
sikkerhetshendelser i tråd med retningslinjene i “Håndtering av sikkerhetshendelser”. Leder av UiO-CERT
rapporterer til IT-sikkerhetssjefen.

4.2.4 Behandlingsansvarlig

Rollen til behandlingsansvarlig er beskrevet i et eget dokument.

4.2.5 Underdirektører og seksjons- og gruppeledere ved USIT

Underdirektører, seksjons- og gruppeledere på USIT har ansvar for USITs tjenesteleveranser og at disse følger
retningslinjene i disse dokumentene, – jf ansvar og oppgaver tillagt linjeledere på USIT i “Funksjons- og
bemanningsplan for USIT”.

4.2.6 Tjenesteeiere på USIT

For hver av IT-tjenestene er det en tjenesteeier som er ansvarlig for at tjenesten som leveres følger retningslinjene
i ledelsessystemet. Denne rollen kalles også applikasjonsforvalter.

4.2.8 Lokale IT-ansvarlige

Lokale IT-ansvarlige er ansvarlig for at lokal IT-virksomhet skjer i tråd med gjeldende bestemmelser.

4.2.9 Strategisk systemeier

Strategisk systemeier er overordnet ansvarlig for at informasjonssikkerheten er ivaretatt i universitetets
administrative IT-systemer og IT-tjenester.

4.2.10 Systemeiere

Systemeier er ansvarlig for å:

kjenne til og dokumentere informasjonsressursene som forvaltes av systemet1. 

påse at disse er sikret i tråd med bestemmelsene i ledelsessystemet.2. 

At det foreligger rutiner og prosedyrer som sikrer oppfølging av retningslinjene i disse dokumentene■

At det foreligger årsplan for IT- og informasjonssikkerhetsarbeidet og at status på området rapporteres i tråd
med rutinene for virksomhetsrapportering på universitetet

■
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sikre at dette følges opp av drifts- og utviklingsorganisasjonen.3. 

Rollen «systemeier» er tradisjonelt mest brukt om administrative IT-systemer. Systemeierskap for systemer
innenfor undervisning, forskning og formidling er lagt til fakultets- eller instituttledelsen med mindre annet er
bestemt og dokumentert.

4.3 Administrativ IT

Systemer for administrativ IT er behandlet og beskrevet spesielt i “Styring og forvaltning av administrativ IT”. Det
kreves blant annet.

4.4 Beskrivelse av ansvar og oppgaver for den enkelte rolle

I den utførende delen av ledelsessystemet finnes det utførlige beskrivelser av hva som er forventet av den enkelte
rolle.

Publisert 19. okt. 2016 14:06 - Sist endret 11. okt. 2017 12:59

Et entydig definert systemeierskap■

Et entydig ansvars- og myndighetskart■

Et veikart for administrative IT-systemer■

En strategisk koordineringsgruppe■

En rådgivnings- og sekretariatsfunksjon■
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Del 2: Gjennomførende del 



Kapittel 5: Oppgavebeskrivelser

5.1 IT-direktøren

IT-direktøren er delegert ansvar for informasjonssikkerhet av universitetsdirektøren.

5.2 IT-sikkerhetssjefen

IT-sikkerhetssjefen er delegert operativt ansvar for informasjonssikkerheten. Oppgaver som følger dette omfatter
blant annet:

5.3 IT-juridisk leder

IT-juridisk leder er delegert operativt ansvar for oppfølging av lov- og regelverk på informasjonssikkerhetsområdet.
Oppgaver som følger dette omfatter blant annet:

5.4 Leder av UiO-CERT

CERT-leder er delegert ansvar for håndtering av sikkerhetshendelser. Oppgaver som følger dette omfatter blant
annet:

UiO Universitetet i Oslo

Har ansvar for Ledelsessystem for informasjonssikkerhet■

Holde seg orientert om gjeldende trusselbilde og teknologiske endringer, og sørge for at dette gjenspeiles i
regelverk og de operative systemene

■

Ha overordnede ROS-analyser for hele IT-tjenesteområdet■

Bistå system- og tjenesteeiere ved ROS-analyser■

Har ansvar for gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner■

Rådgiver overfor IT-direktøren i spørsmål om informasjonssikkerhet■

Rådgivende rolle ved anskaffelse og innføring av nye produkter og tjenester■

Utøve det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ved UiO.■

Bistå med rådgivning og juridiske avklaringer■

At rutiner for håndtering av sikkerhetshendelser eksisterer og er bekjentgjort■

Lede UiOs CERT-gruppe■

Sørge for håndtering av hendelser som har betydning for informasjonssikkerheten i henhold til etablerte
rutiner.

■

Se ellers kapittel 13.■
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5.5 Underdirektører og seksjons- og gruppeledere ved USIT

Linjeledere er ansvarlig for

5.6 Tjenesteeiere ved USIT

Tjenesteeier er ansvarlig for at egne tjenester følger bestemmelsene i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
og konkretiseringen av disse i relevant dokumentasjon.

5.7 Systemeiere

Systemeier er ansvarlig for at egne systemer følger bestemmelsene i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
og konkretiseringen av disse i relevant dokumentasjon.

5.8 Lokale IT-ansvarlige

Lokale IT-ansvarlige er ansvarlig for at lokal IT-virksomhet følger bestemmelsene i Ledelsessystem for
informasjonssikkerhet og konkretiseringen av disse i relevant dokumentasjon.

5.9 Linjeledere

at egen virksomhet følger bestemmelsene i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet, samt
konkretiseringen av disse i relevant dokumentasjon.

■

fortløpende rapportering av sikkerhetshendelser til UiO-CERT■

rapportere inn behov for endringer i Ledelsessysstemet innen deres respektive fagfelt■

at nye tjenester, verktøy og systemer innføres i henhold til gjeldende rutiner■

Har ansvar for forvaltning og grunnsikring for sine systemer og tjenester som beskrevet i Ledelsessystemet■

Er ansvarlig for inngåelse og forvaltning av avtaler med leverandører■

Gjennomføre ROS, herunder utarbeide og påse gjennomføring av tiltaksplan■

Dokumentere og melde om avvik og sikkerhetsbrudd■

Påse at UiOs regler for grunnsikring følges opp■

Stille krav på vegne av UiO under anskaffelsen■

Håndtere systemet og dets sikkerhet under hele dets livsløp■

Gjennomføre ROS-analyser og utarbeide og påse gjennomføring av tiltaksplan■

Inngåelse og forvaltning av avtaler med leverandører■

Dokumentere og melde om avvik og sikkerhetsbrudd■

Melde om avvik og sikkerhetsbrudd■
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Ledere på alle nivåer i både vitenskapelig linje og teknisk/administrativ linje har ansvar for at IT-systemer som
brukes av ansatte og studenter i egen enhet følger bestemmelsene i disse dokumentene.

5.10 Brukerne av IT-systemene

IT-brukerne er ansvarlig for å følge IT-reglementet.

Publisert 28. feb. 2017 13:17 - Sist endret 4. des. 2017 09:51

Være kjent med UiOs klasser av informasjon, og hvilken informasjon som behandles av egen enhet■

Være kjent med enhetens egne IT-systemer og dataene de behandler■

Påse at enhetens rutiner for informasjonsbehandling følger reglene i ledelsessystemet■

Involvere Lokal IT og USIT i forbindelse med anskaffelser og utfasinger av systemer■

Sikre at ROS-analyser gjennomføres og at nødvendige avtaler er på plass■

Bistå Lokal IT med å sikre at UiOs regler for grunnsikring følges opp■

Melde om avvik og sikkerhetsbrudd■
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Kapittel 6: Sikkerhetsplan

Det skal utarbeides årlige handlingsplaner med tiltak for å redusere sårbarhet og bedre IT-
og informasjonssikkerheten.

6.1 Årsplan

Det utarbeides årsplaner for IT- og informasjonssikkerhetsarbeidet på linje med andre deler av IT-virksomheten.

Årsplanene redegjør for prioriterte tiltak på området. Årsplanene godkjennes av IT-direktøren og legges fram for

universitetsdirektøren til orientering.

Det rapporteres tertialvis på årsplanene.

6.2 Årsrapport fra informasjonssikkerhets-arbeidet

Denne gjennomgangen avholdes en gang i året. USIT holder en lengre presentasjon for universitetsledelsen.

Deltagere er:

Presentasjonen inneholder blant annet

o    blir gjennomført systematisk og slik de skal i de ulike delene av organisasjonen

o    oppleves som fornuftige av de som skal utføre dem

o    medfører kontinuerlig forbedring

UiO Universitetet i Oslo

Universitetsdirektøren■

IT-direktøren■

Behandlingsansvarlig ved USIT■

IT-sikkerhetssjefen■

Universitetsstyret■

Et overordnet situasjonsbilde om informasjonssikkerheten■

Status på vedtatte mål, krav og styringsparametere■

Brudd på lover og regler■

Status på vedtatte planer og større tiltak■

I hvilken grad aktivitetene i internkontrollarbeidet:■

I hvilken grad kulturen understøtter informasjonssikkerhetsmålene, eksempelvis■
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o    har de ansatte forventet kunnskap

o    etterleves etablerte sikringstiltak i form krav, prosedyrer og rutiner

o    rapporteres sikkerhetshendelser og avvik

o    hendelser, avvik og korrigerende tiltak

o    resultater fra måling og overvåkning

o    resultater fra evalueringer og revisjoner

En mulig følge av presentasjonen, gjennomgangen og rapporten er en revisjon og mulig endring av

dokumentene som utgjør ledelsessystemet.

Publisert 28. feb. 2017 13:17 - Sist endret 27. nov. 2017 12:49

Trender i relevante endringer i trusler, farer og risikoer■

Trender fra gjennomførte risikovurderinger■

Indikatorer på informasjonssikkerhetsnivået, slik som:■

Resultater fra brukerundersøkelser hos ansatte og innbyggere om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i

virksomhetens systemer og digitale tjenester

■

Eventuelle merknader fra KD om universitetets informasjonssikkerhetsarbeide■

En vurdering av om overordnede styrende dokumenter bør justeres■

En vurdering av om føringer for akseptabel risiko bør justeress■

En vurdering av om årlige mål, krav og styringsparametere bør justeres (inngår i den påfølgende aktiviteten

«oppdatere årlige mål, krav og styringsparametere»)

■
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Kapittel 7: Risiko- og sårbarhetsanalyser

Til grunn for IT-sikkerhetsarbeidet skal det ligge en vurdering av trusselbildet for UiO og
hvilke sikkerhetstiltak dette krever. For kritiske systemer og tjenester skal spesifikk
risikovurdering legges til grunn for sikringstiltak utover de generelle sikringstiltakene.

7.1 Grunnsikring

Til grunn for sikring av alle IT-systemer i bruk ved UiO ligger grunnsikringen som sørger for at alle systemer har en
minimumsnivå av felles teknisk sikring. Grunnsikringen bygger på beste praksis fra leverandørene der slike finnes
kombinert med god driftsskikk og sikring basert på erfaring og tilpassinger til det til enhver tid gjeldende
trusselbilde.

I tillegg til grunnsikring kommer krav gitt av lov, forskrift og andre føringer gitt av overordnete myndigheter og
organer. Dette kan være særkrav knyttet til behandling av personopplysninger, økonomiske data eller andre krav
som ikke dekkes direkte av tekniske sikringskrav. Grunnsikringen er beskrevet i kapittel 8.

Eventuell ekstra sikring utover grunnsikringen skal være basert på en risikovurdering. 

7.2 Risikovurdering

En risikovurdering er en systematisk gjennomgang av hendeler som kan tenkes inntreffe og som kan påvirke et
systems evne til å ivareta konfidensialltet, integritet og tilgjenglighet. Risikovurderinger gir grunnlag for å prioritere
og iverksette tiltak for å holde risikonivået for et system eller en tjeneste på akseptabelt nivå. 

Universitetet er pålagt å gjennomføre risikovurdering av alle viktige systemer minst annenhvert år hjemlet i Lov om
personopplysninger med forskrifter, eforvaltningsloven med mer. For flere detaljer se UNINETT sin nettside om
risikovuderinger.

7.3 Sannsynlighet og konsekvens.

Risikoelementene vurderes langs to akser, – sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet skal si noe om hvor sannsynlig det er at risikoelementet inntreffer. Konsekvens skal si noe om
konsekvensen hvis det inntreffer.

I våre analyser benytter vi en skala fra 1-4:

Sannsynlighet

1 Lav 2 Moderat 3 Høy 4 Svært

UiO Universitetet i Oslo
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Sannsynlighet

høy

En gang pr 10 år eller
sjeldnere

En gang pr år eller
sjeldnere

En gang pr måned eller
sjeldnere

Skjer
ukentlig

Konsekvens

1 Lav 2 Moderat 3 Høy 4 Svørt høy

Liten eller
ubetydelig
konsekvens.
Ubetydelig
økonomisk tap,
minimal ulempe
for de berørte.

Noe øknomisk tap,
tap av informasjon
eller omdømme. Vil
medføre kostnader
eller merarbeid.
Noe tap av
persondata.

Alvorlig hendelse.
Omdømme tap, tap av
større menger
persondata eller tap av
senstive persondata.
Betydlige økonomiske
konsekvenser.

Svært alvorlig. Store
økonomiske tap. Tap av store
mengder sensitive
personopplysninger. Tap av
stor økonomisk verdi eller
ødeleggelse av uerstattelige
data.
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7.4 Riskoaksept

Hva som er aksepabelt nivå av risiko kan variere fra system til system. Noen risikoer ansees som uakseptable,
f.eks. tap av liv eller store matrielle eller øknomiske tap. Andre kan vurderes ut fra en kost/nytte-vurdering. Hvor
mye vil det koste å unngå risikoen opp mot hva det vil koste å sikre seg mot den. 

For UiO følger fastsettelse av akseptkriterier den vanlige linja. Eier og ansvarlig for et system skal også fastsette
akseptabel risiko for et system. Disse må være innenfor det som er fastsatt av grunnsikring, felles reglement og
andre styrende dokumenter.

7.5 Gjennomføring

En risikovurdering utføres normalt som en et arbeidsmøte på 1-3 timer der en samler et utvalg personer som kan
belyse de viktigste sidene av et system og bruken av dette.

For risikovurderinger av UiOs systemer skal UiOs mal for risikovurdering benyttes.

USIT kan bistå i å tilrettelegge og gjennomføre risikovurderinger.

7.6 Tiltaksplan

Etter gjennomført risikovurdering skal systemeier sørge for at det blir utarbeidet tiltaksplan for alle risikoelementer
som faller utenfor akseptabelt nivå.

En tiltaksplan kan inneholde tiltak som ligger utenfor systemeiers ansvarsområde. Systemeier er da ansvarlig for å
overføre disse tiltakene til rett ansvarlig.

Tiltaksplan skal inneholde:

Hva som skal gjennomføres1. 

Hvem som er ansvarlig for at det gjennomføres2. 

Når tiltaket skal være gjennomført.3. 

Systemeier er ansvarlig for at tiltaksplanen gjennomføres. 

Tiltaksplaner og risikovurderinger som inneholder beskrivelser av sårbarheter som kan lette angrep skal
behandles som konfidensielle dokumenter og skjermes for innsyn.

IT-direktøren har ansvar for å kontrollere og følge opp at risikovuderinger gjennomføres og at tiltaksplaner følges
opp.

7.7 Arkivering
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Gjennomført risikovurdering og godkjent tiltaksplan skal arkiveres i UiOs arkiv.

7.8 Maler

For risikovurdering av IT-systemer og IT-tjenester ved universitetet skal universitetets mal for risikovurdering
benyttes. Denne inneholder en del ferdigutfylte risikoelementer. Disse kan slettes/endres om de ikke er relevante.

7.9 Lenker

UNINETT Risikovurderinger

UNINETT Risikovurderinger av administrative IT-systemer

NSMs Håndbok: Risikovurdering for sikring
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Kapittel 8: Grunnsikring av infrastruktur og
tjenester

8.1 Om USITs rolle

Sikring av universitetets informasjonsressurser avhenger av en trygg og veldrevet IT-infrastruktur.

USIT har ansvar for alle tjenermaskiner og alt infrastruktur-/nettutstyr på Universitetet i Oslo og utformer krav,
retningslinjer og rutiner for driften av disse. Behov for sikring utover dette fremkommer eventuelt som resultat av
en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for tjenesten eller systemet.

Tjenermaskiner og tjenester som drives av andre enn USIT skal drives i tråd med disse kravene og retningslinjene
og etter avtale med USIT.

USIT utformer i tillegg krav til og tekniske løsninger for tilkopling av utstyr som av ulike grunner ikke kan følge
standard driftsopplegg. USIT skal godkjenne tilkopling av slikt utstyr i hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder også
klientmaskiner koblet til fastnettet.

8.2 Virkeområde

Dette dokumentet gjelder

Der tjenester kjører på infrastruktur utenfor universitetet, skal systemeier søke å legge disse kravene og
retningslinjene til grunn for driften. De skal også danne grunnlag for driftsavtaler og kontrakter.

8.3 Hvem stiler krav?

USITs krav, retningslinjer og rutiner er i hovedsak gitt av enten

8.4 Grunnleggende krav

UiO Universitetet i Oslo

Tjenermaskiner koblet til UiOs nett.■

Klientmaskiner som tilhører UiO, både stasjonære og bærbare klienter■

Databaser som kjører på UiOs tjenermaskiner■

Tjenester som kjører på disse maskinene■

Nettverksutstyr som leverer nett til disse maskinene■

IT-sikkerhetsgruppen i samarbeid med UiO-CERT, som lager en egen liste med krav■

USITs driftsavdeling, som har retningslinjer og rutiner som en del av sin dokumentasjon.■
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8.5 Lister over ytterligere krav

Ytterligere krav til de ulike delene av IT-infrastrukturen er listet i egne dokumenter.
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Både klienter og tjenermaskiner skal være plassert på et nett som passer til maskinens oppgaver. Denne
plasseringen har mye å si for tilgjengeligheten til tjenester på og utenfor universitetet.

■

USIT skal ha utvidet tilgang til alle maskiner. Dette betyr at USIT skal ha alle rettigheter til alle maskiner,
oftest som brukeren «root» eller «Administrator» eller tilsvarende.

■

Alle maskiner, både klienter og tjenermaskiner skal kjøre godkjente operativsystemer, i godkjente versjoner,
med gyldig lisens. Det skal finnes lister over hvilke operativsystemer og versjoner som til enhver tid er
godkjent.

■

Både klienter og tjenermaskiner skal installeres fra et godkjent og oppdatert installasjonsimage. Disse skal
være oppdatert slik det er hensiktsmessig.

■

Både klienter og tjenermaskiner skal ha et operativsystem som er installert på UIO. Installasjonen skal skje
ved en automatisert rutine. Denne rutinen skal  inkludere at maskinen underlegges USITs
konfigurasjonsstyring.

■

USIT samler inn grunnleggende informasjon om maskinene, for å sikre god kvalitet på driften.■

USIT stiller krav til programvare, og bestemmer blant annet hvilken programvare som er obligatorisk eller
ikke er tillatt.

■
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Kapittel 10: Beredskaps- og kontinuitetsplaner

Det skal eksistere beredskapsplaner for oppfølging og reaksjon ved feil og problemer, samt
kontinuitets- og katastrofeplaner for håndtering av større og varige brudd på tilgangen til
IT-tjenestene og IT-systemene. Det skal eksistere en oversikt over hvilke beredskaps- og
kontinuitetstiltak som skal være knyttet til de ulike kategoriene av IT-tjenester og IT-
tjenester.

10.1. Organisering av beredskapsarbeidet

Beredskap ved avbrudd i tilgangen til IT-tjenestene og IT-ressursene tjenestene er styrt på klassifiseringen av
tjenestenes og systemenes viktighet. Beredskapsplan for IT-virksomheten omfatter også kontinuitets- og
katastrofeplaner. Beredskapsarbeidet skal sikre at situasjoner som kan medføre eller har medført avbrudd i
brukernes tilgang til IT-tjenestene håndteres raskt og effektivt.

10.2. Beredskapsplan for fysisk sikkerhet

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for fysisk beredskap på Universitetet i Oslo. I samarbeid med USIT har
Eiendomsavdelingen utarbeidet lokal beredskapsplan for USIT i tillegg til de sentrale instruksene og
beredskapsplanene. Lokal beredskapsplan dekker hendelser som brann, vannlekkasjer, skadeverk, personskade
og lignende og beskriver hvilke forholdsregler som skal tas når slike hendelser oppstår. I planen er det også
redegjort for oppgavene lokal beredskapsgruppe skal ivareta.

For sammensetning, se USITs beredskapsgruppe.

Tilsvarende beredskapsplaner er utarbeidet for alle bygninger i universitetets eie. For andre lokaler der USIT leier
kontorer gjelder beredskapsplaner utarbeidet av huseier. Beredskapsplanene formulerer forholdsregler i
forbindelse ulykkes- og faresituasjoner:

UiO Universitetet i Oslo

Situasjonsvurdering:
Raskest mulig få oversikt over situasjonen, hva har skjedd og hvor stort er omfanget, hvor og når, hvem er
berørt, iverksette eventuelle strakstiltak

■

Varsling:
Umiddelbart varsle ambulanse, brannvesen og politi i de tilfeller der det er aktuelt, samt lokal og sentral
beredskapsgruppe som så overtar kommandoen på stedet og innkaller aktuelle ressurser og
nøkkelpersoner

■

Vurdering og beslutning av tiltak:
Skadestedsleder vurderer og prioriterer tiltak i forhold til akutte behov for redning, evaluering, sikring etc,
ivaretakelse av personell, sikring av ressurser

■
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10.2.1 Universitetets vakt- og alarmsentral

Vakt- og alarmsentralen følger opp alarmer fra maskinrommene. Det skal eksistere skrevne prosedyrer for hva
Vakt- og alarmsentralen skal gjøre ved ulike typer alarmer.

10.3. Katastrofesite

Det skal eksistere en egen instruks for fysisk sikring av maskinrommene i Ole Johan Dahls hus (OJD) eller Kristen
Nygaards hus (KNH) og andre lokaler som huser IT-utstyr og IT-ressurser for å redusere sannsynligheten for at
ulykker og faresituasjoner skal oppstå i maskinrommet og føre til avbrudd i tilgangen til IT-tjenestene.

Samtidig vil konsekvensene av et avbrudd på grunn av en større ulykke eller vedvarende faresituasjon i eller i
tilknytning til maskinrommet ha svært ødeleggende virkning. Dette nødvendiggjør dublisering av
virksomhetskritiske tjenester og data i en katastrofesite utenfor maskinrommet i Informatikkbygget slik at
virksomheten kan føres videre selv om en katastrofe inntrer.

Grunnlaget for dubliseringen av tjenester og data i katastrofesiten er klassifiseringen av IT-tjenester og
informasjonsressurser i tjenestekatalogen.

10.4. Beredskapsplaner for IT-tjenestene

For alle IT-tjenestene skal det eksistere en beredskapsplan som trer i kraft når det oppstår avbrudd eller fare for
avbrudd i tilgangen til tjenesten. Beredskapsplanene er av to typer:

10.5. USITs beredskapsorganisasjon

Beredskap i forhold til avbrudd og feilsituasjoner er bestemt på grunnlag klassifiseringen av IT-tjenestene og
informasjonsressursene, – jf kapittel 7 “IT-tjenester og informasjonsressurser”. USITs beredskapsorganisasjon
omfatter følgende:

Iverksetting av tiltak:
Fordeling av oppgaver, oppdrag og ansvar, etablering av samband og kommunikasjon mellom berørte
parter

■

Administrativ og operativ ledelse:
Fortløpende situasjonsvurdering, oversikt over situasjonen, kontakt med sentral beredskapsgruppe, med
operative enheter, eventuelt pårørende, samt intern og eventuell ekstern informasjon

■

Normalisering og etterarbeid:
Debriefing av alle involverte, ettervern, gjenopptakelse av normal virksomhet, rehabilitering, oppsummering
av årsaker og forløp, evaluering og dokumentasjon av bredskapsarbeidet, forslag til forebyggende tiltak og
forbedret beredskap

■

Generelle beredskapstiltak på grunnlag av en tjenestes viktighet. Disse tiltakene inngår som en del av
definisjonen av de ulike nivåene av viktighet av en tjeneste i tjenestekatalogen

■

Beredskapstiltak utover den generelle beredskapen for en IT-tjeneste skal være forankret i en
risikovurdering av den aktuelle tjenesten

■
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10.5.1. Driftssenteret Houston

Driftssenteret Houston overvåker og etterser IT-tjenestene. Houston er bemannet med personell fra de sentrale
driftsgruppene i arbeidstiden og av eget personell utover normal arbeidstid og i helgene, – jf Houstons nettsider.

10.5.2. Hjemmevaktordningen

Hjemmevaktordningen sikrer beredskap ved hendelser utenom de tider driftssenteret er bemannet.
Klassifiseringen av tjenestene og systemene er bestemmende for hva slags aksjoner hjemmevakten skal varsles
om og hva slags aksjoner den skal iverksette.

Hjemmevakten kan varsles med e-post, SMS og telefon. Dersom det rapporteres hendelser som krever tiltak før
neste arbeidsdag, skal hjemmevakten starte oppfølgingen innen en time. Dersom dette krever tilstedeværelse på
USIT, skal oppfølgingen starte innen to timer.

Dersom hjemmevakten ikke kan løse problemet på egen hånd, skal annet kvalifisert personell kontaktes, men det
er ikke noe krav om at dette personellet starter arbeid med problemet før neste arbeidsdag.

Hendelser som varsles hjemmevakten, inkludert hjemmevaktens eget arbeid med hendelsen, skal rapporteres til
tjenesteansvarlig på USIT.

10.5.3. USITs CERT-gruppe

USITs CERT-gruppe har ansvar for håndtering av sikkerhetshendelser.

10.5.4. USITs beredskapsgruppe

Ved siden av å tre sammen ved ulykker og større faresituasjoner redegjort for ovenfor, trer USITs
beredskapsgruppe også sammen ved andre større avbrudd i IT-tjenestene eller når beredskapsplanen for den
aktuelle tjenesten krever det. IT-direktøren eller IT-sikkerhetssjefen innkaller beredskapsgruppen når det er
nødvendig. 

Tillegg

Innkalling av USITs beredskapsgruppe
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Driftssenteret Houston■

Hjemmevaktordningen■

USITs CERT-gruppe■

USITs beredskapsgruppe■
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Kapittel 11: Anskaffelser, vedlikehold og utvikling

Det skal være spesifisert hva slags krav til IT-sikkerhet som skal legges til grunn ved
anskaffelse og utvikling av IT-systemer. Tilsvarende skal det være klare rutiner knyttet til
oppgradering og vedlikehold av tjenestene og systemene. Det skal være et regime for testing
av ny programvare og nye systemer, samt oppgradering av eksisterende før dette settes i
produksjon.

Ved anskaffelse av IT-ressurser skal det stilles krav som sikrer at de anskaffete ressursene imøtekommer
relevante IT-sikkerhetskrav. IT-direktøren er ansvarlig for å vurdere hva som er relevante krav ut fra anskaffelsens
art. For utviklingsoppdrag gjelder dette uavhengig av om utvikling og vedlikehold skjer i egen regi eller i regi av
tredjepart.

Universitetet skal ha et regime for vedlikehold og videreutvikling av eksisterende og etablering av nye tjenester og
systemer som sikrer at:

Anskaffelse kan skje enten ved kjøp eller utvikling. Utvikling kan skje enten i egen regi eller i regi av tredjepart.
Anskaffelse omfatter alle typer IT-ressurser:

11.1. Anskaffelser

Alle anskaffelser, enten det skjer gjennom kjøp av ferdigsystemer eller gjennom utviklingsoppdrag skal skje i tråd
med Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter samt universitetets strategi og bestemmelser på
området. Der det foreligger rammeavtaler skal disse benyttes. USIT er kategoriansvarlig for IT-anskaffelser og har
prosessansvar for alle slike anskaffelser og sørger for IT-kompetanse etter anskaffelsens art. Det eksisterer en
egen aktivitetsbeskrivelse for slike prosesser. Slike prosesser følger universitetets prosessbeskrivelser for
anskaffelser og skal ha med ansvarlig anskaffelsesrådgiver oppnevnt av Seksjon for innkjøp.

UiO Universitetet i Oslo

Ordinær drift av tjenestene og systemene kan skje mest mulig avbruddsfritt■

Kravene til sikkerhet og tjenestekvalitet er imøtekommet■

Ny funksjonalitet og nye tjenester og systemer er underlagt et hensiktsmessig testregime og er akseptert av
oppdragsgiver før de settes i produksjon

■

Infrastrukturkomponenter■

Maskinutstyr■

Informasjonssystemer, applikasjoner og programvare■

Konsulentbistand og kjøp av driftstjenester■
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Ethvert kjøp skal så langt det er mulig baseres på konkurranse. Ethvert avvik fra dette skal være begrunnet og
begrunnelsen skal være forankret i lov og forskrift og være godkjent av IT-direktøren.

11.1.1 Større anskaffelser

Ved større anskaffelser, enten de skjer gjennom kjøp eller utvikling, skal følgende opplysninger foreligge:

Alle forespørselsdokumenter og resulterende avtale skal redegjøre for hvilke krav til IT-sikkerhet som stilles til de
ressursene som skal anskaffes. Disse sikkerhetskravene vil være av to typer:

Ansvarlig for formuleringen av IT-sikkerhetskravene er USIT i samarbeid med ansvarlig for anskaffelsen.

11.1.2. Anskaffelse og innføring av IT-systemer

Ethvert IT-system skal ha en systemeier som er ansvarlig for spesifikasjon av hvilket formål man har med
anskaffelsen og hvilke krav som skal stilles til systemet. USIT er systemeier hvis ikke noe annet er bestemt. Det
skal alltid foreligge en dokumentert beslutning for innføring av ethvert IT-system uavhengig av størrelse.

Alle IT-systemer som skal kjøpes inn må enten ut på anbud eller anskaffes på grunnlag av tilgjengelige
fellesavtaler for UH-sektoren eller for statlig virksomhet.

Anskaffelser av maskin- og programvare følger ordinære prosedyrer for anskaffelser på universitetet. USIT har
ansvar for å etablere nødvendige avtaler på IT-siden. USIT etablerer rammeavtaler for løpende anskaffelser i tråd
med universitetets innkjøpsstrategi og bestemmelsene i Innkjøpshåndboka.

For arbeidsplassutstyr skal inngåtte rammeavtaler med standardmodeller som er godkjent av USIT følges. Avvik
fra disse skal være begrunnet og godkjent av IT-direktøren før anskaffelse. I dette ligger en mulighet til å vurdere
eventuelle ekstra sikkerhetstiltak som trengs ved å fravike standardmodeller som ikke er omfattet av standard
driftsopplegg.

Ansvarlig eier av anskaffelsen, – og hvis dette ikke er USIT, skal også ansvarlig kontakt på USIT være
identifisert

■

Ansvarlig anskaffelsesrådgiver■

Beskrivelse av hva som skal anskaffes■

Krav til autorisering, autentisering etc■

Krav til kapasitet■

Opplegg for testing og akseptanse før igangkjøring■

Kostnadsestimat og oppsummering av markedsanalyse■

Ytre krav, personvern, sikkerhet, standarder mm■

Krav til omgivelser■

Generelle IT-sikkerhetskrav slik disse kan utledes av retningslinjene i ledelsessystemet■

Spesifikke IT-sikkerhetskrav utformet på grunnlag av en risiko- og sårbarhetsanalyse av den spesifikke
anskaffelsen

■
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For kjøp av IT-systemer, der kostnadsrammen er over 0,5 millioner kroner (eks. mva) delegerer innkjøpssjefen
prosessen til USIT som på forespørselsnivå, utvelgelse og implementering ivaretar de IT-sikkerhetmessige
hensynene.

Hvis ikke rammeavtaler skal benyttes må dette godkjennes av innkjøpskoordinator ved USIT og prisforespørsel
ved kjøp må benyttes.

11.1.3. Etter anskaffelsen

Etter anskaffelsen skal ressursen inn i ordinært driftsregime:

11.2. Endringshåndtering

Universitetet skal ha et system for endringshåndtering som sikrer at:

11.3. Utviklings- og testmiljø

Tjenester og systemer klassifisert med viktighet 1 skal ha egne, separate utviklings- og testmiljø der testing skal
skje på reelle data.
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Ressursen skal klassifiseres i tråd med retningslinjene i kapittel 7■

Ressursen skal testes i tråd med testkravene gitt av klassifiseringen av viktighet■

Overgang til operativ drift skal godkjennes av IT-direktøren eller den han bemyndiger og eventuell
systemeier

■

Endringer identifiseres■

Konsekvenser av endringer vurderes■

Endringene planlegges og testes før de settes i produksjon■

Endringer er godkjent■

Brukere og andre interessenter varsles■

Det eksisterer en fallback-løsning■
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Kapittel 9: Brukere og deres tilgang til IT-
tjenestene

Studenter og tilsatte ved Universitetet i Oslo tildeles en brukerkonto på grunnlag av
informasjon om den enkelte i universitetets autoritative systemer. Brukerkontoer benyttes
til identifikasjon, autentisering og autorisering.

For bruk av slike brukerkontoer og tilgangen den gir til IT-tjenestene og IT-systemene ved
universitetet, skal det foreligge klare bestemmelser knyttet til arbeidsavtaler, taushetsplikt,
sikkerhetsklarering med mer. Det skal eksistere tilbud om opplæring av de ulike gruppene
for å sikre nødvendig kompetanse innen IT- og informasjonssikkerhet.

9.1 Definisjoner

Med  «IT-brukere» menes alt personell som skal ha tilgang til IT-tjenestene og IT-systemene ved Universitetet i
Oslo. Dette omfatter følgende brukergrupper:

Med «tilgang» menes brukerrettigheter knyttet til et brukernavn og et passord.

9.2 Flere typer tilgang til tjenestene

Det finnes tre hovedtyper tilgang til UiOs IT-tjenester:

Tilgang for personer som ikke har spesiell tilgang, for eksempel det generelle publikum som bruker UiOs
web-tjenester.

1. 

Tilgang for personer som hører til andre institusjoner. Disse får tilgang til et begrenset sett med IT-
tjenester ved å autentisere seg med personlig brukernavn og passord tildelt av institusjonen.

2. 

UiO Universitetet i Oslo

Studenter og tilsatte ved universitetet■

Tilknyttede brukere (gjesteforskere o.l.)■

Brukere tilknyttet universitetet gjennom avtaler (randsoner o.l.)■

Gjestebrukere■

Representanter for tredjepart (konsulenter, servicepersonell, utviklere o.l.)■

IT-tilsatte lokalt og sentralt på universitetet■
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Tilgang for personer som har tilknytning til UiO. Disse får tilgang til ytterligere IT-tjenester ved å
autentisere seg med brukernavn og passord tildelt av UiO.

3. 

Personers generelle tilgang til universitetets IT-ressurser tildeles på grunnlag av deres tilknytning til universitetet
og reguleres av IT-reglementet. Denne tildelingen skjer vanligvis automatisk. Manuell tildeling skal kun utføres
unntaksvis.

9.3 Brukerkontoen kommer med ansvar

Alle som får tildelt et brukernavn og passord for å få tilgang til IT-tjenestene og IT-systemene på universitetet skal
gjøres kjent med IT-reglementet. Det skal samtidig opplyses om hvilke konsekvenser brudd på IT-reglementet kan
få for den enkeltes tilgang til IT-tjenestene.

9.4 Identitetsforvaltning

Identitetsforvaltning ved Universitetet i Oslo skal normalt skje i det brukeradministrative systemet (BAS)
Cerebrum på vegne av alle IT-tjenester og IT-systemer. Dette systemet leverer autentiseringsinformasjon til de
autentiseringstjenester som benyttes og autoriseringsinformasjon til IT-tjenester og IT-systemer som krever det.
Unntak fra dette skal behandles etter egne regler for unntakshåndtering.

9.4.1 Autentisering

Brukeren identifiserer seg overfor universitetets IT-tjenester og IT-systemer med sitt brukernavn og autentiseres
med passordet. Dette skal skje over en kryptert forbindelse.

Noen tjenester er ekstra sensitive og stiller større krav til autentisering. Noen vil kreve bruk av tofaktor- eller
flerfaktorautentisering.

Ekstern autentisering av andre brukere av IT-tjenester og IT-systemer ved Universitetet i Oslo skal skje via
godkjente autentiseringstjenester (EduRoam, FEIDE, Dataporten eller Weblogin).

9.4.2 Autorisering

Autorisering innebærer å gi brukere bestemte rettigheter i forhold til en tjeneste eller et system. Dette er den
enkelte tjenestes og det enkelte systems ansvar. I størst mulig grad bør det skje på grunnlag av sted- og
rolleinformasjon om brukere i de autoritative systemene.

9.5 Autoritative kilder til personinformasjon

Informasjon om personer som skal ha ordinær tilgang til universitetets IT-tjenester og IT-systemer skal være
registrert i følgende autoritative systemer:

SAPUiO – Universitetets personal- og lønnssystem■

FS – Felles studentsystem■
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Informasjonen i disse systemene skal være kilde til informasjonen i universitetets system for brukeradministrasjon
(BAS), – Cerebrum. I tillegg til informasjon om personer inneholder disse systemene også informasjon om disse
personers organisatoriske tilknytning til universitetet (sted) og deres funksjon (rolle).

Tilgang til universitetets IT-tjenester og IT-systemer for andre enn tilsatte og studenter skal være hjemlet i eget
reglement eller i egen kontrakt.

9.6 Kategorier av folk som får brukerkonto

Universitetet i Oslo deler inn de som får brukerkonto i følgende kategorier:

9.6.1 Tilsatte

Tilsatte i så vel vitenskapelige som teknisk-administrative stillinger ved universitetet blir tildelt brukerrettigheter på
grunnlag av registrerte opplysninger om vedkommende i universitetets lønns- og personalsystem (SAP-UiO). Ved
tilsetting skal det i arbeidsavtalen være en referanse til IT-reglementet med pålegg til den nytilsatte om å sette seg
inn i dette, inkludert bestemmelser om etablering og avvikling av brukerrettigheter knyttet til statusen som ansatt
på universitetet og å gjøre seg kjent med web-sider om IT-sikkerhet. Underskrevet arbeidsavtale er bekreftelse på
at vedkommende er innforstått med dette.

9.6.2 Studenter

Studenter tildeles brukernavn og passord på grunnlag av registrering i FS – Felles studentsystem. Ved utlevering
av brukernavn og passord skal studentene bli gjort tydelig oppmerksom på eksistensen av IT-reglementet og
plikten vedkommende har til å sette seg inn i dette, referanse til web-sider om IT-sikkerhet, samt rutinene knyttet
til etablering og avvikling av brukerrettigheter knyttet til statusen som student.

9.6.3 Tilknyttede

Tilknyttede brukere er personer som enheter ved universitetet samarbeider med og som tildeles rettigheter på linje
med ansatte. Tilknyttete brukere skal være registrert i SAPUiO og deres rettigheter er regulert i eget reglement.

9.6.4 Gjester

Gjester er sporadiske brukere som får tildelt begrensete rettigheter for en kort periode. Disse rettighetene er
regulert i eget reglement

9.6.5 Rettigheter på grunnlag av kontrakt

Brukere som får tildelt rettigheter til universitetets IT-tjenester og IT-systemer på grunnlag av kontrakt skal
registreres i SAPUiO og få tildelt rettigheter slik de er spesifisert i kontrakten.

9.6.6 Manuelt registrerte brukerkontoer

Manuelt registrerte brukerkontoer er kontoer som registreres direkte i brukeradministrasjonssystemet og får tildelt
rettigheter gjennom dette. Slik registrering skal kun skje etter godkjenning og utføres kun av USIT.

Kapittel 9: Brukere og deres tilgang til IT-tjenestene... https://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/lsis/9.html

3 of 6 15/12/2017, 13:52



9.6.7 Privilegerte brukerkontoer

Disse har spesielle rettigheter i IT-systemene og behandles spesielt.

9.7 Privilegerte brukerkontoer

Kontoer med spesielle rettigheter omfatter flere kategorier privilegerte kontoer:

IT-tilsatte knyttet til drift, utvikling og annen tilrettelegging av IT-tjenester og IT-systemer ved Universitetet i Oslo
omfatter to grupper:

I arbeidsavtalen skal IT-tilsatte i tillegg til informasjonen som gis ordinære tilsatte på universitetet (jf ovenfor) også
undertegne en taushetserklæring. IT-direktøren avgjør om det for enkelte stillinger vil være påkrevd med
sikkerhetsklarering.

IT-direktøren er ansvarlig for at IT-ansatte med et spesielt ansvar for IT- og informasjonssikkerhet har den
nødvendige kompetanse til å løse oppgavene.

9.7.1 Eksterne konsulenter og adgang for tredjepart

Konsulenter, representanter for leverandører og annen tredjepart får tilgang til aktuelle IT-tjenester og IT-systemer
ved behov. Denne tilgangen skal være regulert i kontrakt. Ved tildeling av brukernavn og passord skal disse
brukerne gjøres kjent med IT-reglementet og plikten til å etterleve dette ved bruken av universitetets IT-ressurser.

9.8 Upersonlige brukerkontoer

Et viktig prinsipp er at alle brukerkontoer ved universitetet skal være knyttet til en person eller en ansvarlig enhet.
Noen kontoer er i sin natur ikke slik, og må behandles spesielt.

9.8.1 Lokale brukerkontoer

Med «lokale brukerkontoer» menes brukerkontoer som er registrert lokalt på en datamaskin eller i en IT-tjeneste.

Kontoer med rot- eller administratorrettigheter på maskiner. Tildeling av slike rettigheter skal begrenses til
det høyst nødvendige, og skal være grunnet i tjenestelige behov.

■

Kontoer med spesielle privilegier i tjenester, systemer og applikasjoner (‘superbrukere’). Tildeling av slike
rettigheter skjer kun etter avtale med tjeneste- eller systemeiere

■

Tilsatte ved USIT■

Lokale IT-ansvarlige og andre IT-tilsatte ved grunnenheter på universitetet■

Nye lokale brukerkontoer skal registreres kun unntaksvis, og antall slike kontoer skal begrenses til et
minimum.

■

Dersom operativsystemet kommer med slike kontoer aktivert, skal de sperres eller deaktiveres med mindre
IT-tjenesten som kjører på maskinen krever at den er aktivert.

■
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9.8.2 Systemkontoer

På servere finnes det ofte systemkontoer, egne brukerkontoer spesielt laget for å kjøre tjenester eller
applikasjoner. Disse brukerkontoene har ofte mange rettigheter og det innebærer en del jobb og planlegging for å
skifte passord på dem.

9.8.3 Felleskontoer

Det finnes av historiske årsaker kontoer som brukes av flere personer samtidig. Bruk av slike kontoer skal
begrenses til et minimum. Slike kontoer skal ikke lages uten tillatelse fra IT-sikkerhetssjef. Felleskontoer skal ikke
brukes som et alternativ til e-post-lister for å få en bestemt epost-adresse.

9.9 Avvikling av brukerkontoer

Det skal eksistere rutiner for avvikling av brukerrettigheter når en brukers tilknytning til universitetet avsluttes:

Det skal eksistere rutiner for utlevering av data fra brukers hjemmeområde når tilknytning til universitetet avsluttes.

9.10 Tilleggene

IT-reglementet

Rutine for avvikling av privilegerte kontoer

Noen operativsystemer leveres med gjestekontoer. Det skal verifiseres at lokale gjestekontoer er sperret,
uten kjent passord og uten privilegier.

■

Dersom det er mulig, skal systemkontoer hindres i å logge inn eller på andre måter konfigureres slik at
passordet ikke brukes.

■

På Windows skal GMSA-kontoer brukes hvis mulig■

Systemkontoer skal settes opp med så lite rettigheter som praktisk mulig, slik at skaden ved et tap av
passord er minimal.

■

Systemkontoer skal navngis og merkes på en slik måte at det går tydelig frem hva de benyttes til og hvem
som er ansvarlig.

■

Spesielle rettigheter skal avvikles umiddelbart■

Ansatte og studenter beholder ordinære brukerrettigheter tre måneder etter at ansettelsesforhold og studier
er avsluttet. Ansatte eller studenter som en enhet ønsker fortsatt samarbeid med, skal enheten registrere
som tilknyttet bruker

■

Tilknyttede brukeres rettigheter avvikles automatisk etter ett år dersom de ikke fornyes■

Rettigheter knyttet til brukere etablert med hjemmel i kontrakt avvikles umiddelbart etter kontraktens utløp■

Gjestebrukere avvikles automatisk ved utløp■

Manuelt registrerte brukere skal ha tidsbegrensete rettigheter og disse avvikles umiddelbart etter dette■
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Regler for passord

Regler for passord for privilegerte brukere

Publisert 28. feb. 2017 13:17 - Sist endret 27. nov. 2017 12:50
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Del 3: Kontrollerende del 



Kapittel 12: Operativt IT-sikkerhetsarbeide

For å sikre at de tekniske kravene til tjenester og applikasjoner er oppfylt, utfører USIT
kontinuerlig flere typer operative tester og rutiner.

12.1 Proaktiv testing

Dette er en del av det proaktive og forebyggende arbeidet med informasjonssikkerhet. Dette arbeidet gjøres som
en standard del av innføringen av nye tjenester. Avhengig av tjenestens beskaffenhet er det tre deler i dette
arbeidet.

1. ROS-analyser

Dette er dekket i egne dokumenter, og omhandles følgelig ikke her.

2. Teknisk gjennomgang

Ved innføring av nye tjenester gjøres det vanligvis en gjennomgang av de ulike komponentene som tjenesten eller
systemet består av. Dette gjøres vanligvis av folk fra IT-sikkerhetsgruppen eller CERT, eventuelt med bistand av
annet teknisk personell på USIT. Sammen med systemeier eller ansvarlig for tjenesten går man gjennom
kvaliteten på de ulike komponentene. Man vurderer eksempelvis

UiO Universitetet i Oslo

Om komponentene er egnet for oppgaven eller oppgavene■

Hvor godt komponentene er integrert med hverandre■

Hvor godt komponentene er integrert med UiOs øvrige IT-systemer■

Hvor godt systemet håndterer brukere, grupper, autentisering og autorisasjon■

Hvor oppdaterte komponentene er■

Hvilke muligheter systemet har for konfigurasjon, og hvordan dette gjøres■

Om systemet eller komponentene bør integreres med andre systemer på UiO■

Om systemet bør overta oppgaver som i dag gjøres av andre systemer.■

Hvilke protokoller som benyttes, i hvilke versjoner■

Hvilke typer data håndteres av systemet■

Hvilke krav systemet stiller til tjenermaskiner og klienter■

Om systemet bruker gammeldagse eller utdaterte teknologier■

Hvordan systemet lagrer dataene, hvor lenge og i hvilke formater■

Hvordan systemet håndterer oppdatering av de ulike komponentene, samlet eller hver for seg■

Hvordan systemet håndterer og krypterer elektronisk kommunikasjon■
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Mange av disse elementene berører andre enheter og fagfelter, og det er også vanlig at mange av de samme
elementene vil dukke opp i en ROS-analyse.

3. Penetrasjonstesting

Noen systemer bør gjennomgå en penetrasjonstest. Her tester man konkret hvor godt tjenesten beskytter dataene
som tjenesten håndterer. Dette gjøres vanligvis av personale utenfor USIT. Meningen er å avdekke feil i den
tekniske konfigurasjonen, og svakheter i f. eks. autentisering, autorisasjon, kryptering og dataflyt.

12.2 Aktiv testing

Dette er en del av det aktive og operative arbeidet med informasjonssikkerhet.

1. Operative tester

USIT tester jevnlig om den konkrete beskyttelsen av dataene er god nok, altså om den operative
informasjonssikkerheten er tilfredsstillende. Dette kan f. eks. være å teste om konfigurasjonsparametre er riktig
satt, eller om kontrollen med brukere og tilganger er god nok. Dette er et pågående arbeid, men følger ikke
nødvendigvis faste planer. Dersom man oppdager feil eller mangler, blir dette meldt inn til drift eller systemeier,
slik at det kan bli rettet. Dette er altså et operativt tillegg til de tiltak som f. eks. gjøres som følge av ROS-analyser.

2. Portscanning

USIT arbeider kontinuerlig med å oppdage når tilganger til tjenester og maskiner er mer åpne enn de skal være.
Dette kalles portscanning, og brukes til å oppdage når tjenermaskiner og klienter kjører tjenester de ikke skal
kjøre. Det danner også viktig datagrunnlag for å kartlegge hvordan tjenestene i nettet er bygget opp, og brukes til
både planlegging og operative inngrep når man oppdager anomalier eller uønskede tjenester. Feil som oppdages
rettes fortløpende ved henvendelse til drift eller systemeier.

3. Trussel-etterretning

Hvordan systemet samhandler med skytjenester og komponenter utenfor UiO■

Hvordan systemet finner seg til rette i UiOs nettverk og inndeling i ulike soner■

Hvilke enheter ved UiO er ansvarlig for hvilke deler av systemet■

Hvordan systemet logger aktivitet, herunder feilsituasjoner som oppstår■

Hvordan systemet kan overvåkes for å sikre informasjonssikkerheten■

Hvilket ansvar leverandøren av systemet har overfor UiO■
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USIT overvåker kontinuerlig det IT-sikkerhetsmessige trusselbildet, og følger med på hvilke aktører som kan
utgjøre en fare for universitetets informasjonssikkerhet. Dette inkluderer kunnskap om sårbarheter, uønsket
programvare og trender i dette fagfeltet. Her samarbeider man med flere aktører i UH-sektoren og i andre IT-
sikkerhetsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er både å forebygge datalekkasje og uønsket tilgang til
nettverket og informasjonsressursene, men også å dynamisk hele tiden vite hvilke indikatorer og parametre man
konkret skal se etter i IT-infrastrukturen som kan være tegn på uønsket aktivitet. På grunn av at dette fagfeltet
hele tiden endres, er det viktig å bruke tid og ressurser på å holde seg faglig oppdatert.

4. Stikkprøver i logger

USIT samler inn loggdata fra mange deler av virksomheten. Dette gjøres som en del av grunnsikringen. For å
avdekke svakheter i informasjonssikkerheten tar USIT jevnlig ulike former for stikkprøver i dette omfattende
materialet. Her kan man f. eks. oppdage feil i konfigurasjonen eller konfigurasjonsstyringen, eller mangler i
tilgangskontroll og autorisasjon. Dersom det må gjøres tiltak, følges dette opp med drift eller systemeier på vanlig
måte.

5. Retting av sikkerhetsfeil

Selv om det kontinuerlige arbeidet med å installere oppdateringer til programvare fra ulike leverandører er en del
av grunnsikringen, gjøres dette også utenom grunnsikringen. USIT følger med på flere ulike kilder til informasjon
om slike oppdateringer, og gjør hele tiden vurderinger av i hvor stor grad vi er utsatt i hvert enkelt tilfelle. Dette
arbeidet ledsages av testing av tjenester og programvare for å se om dette vil kunne ramme oss og skape
problemer for informasjonssikkerheten. Noen ganger fører dette til at tiltak må iverksettes, for eksempel
oppdatering av spesiell programvare eller implementering av midlertidige løsninger.

6. Automatiske rapporter

For å gjøre det lettere å følge med på den IT-tekniske og operative allmentilstanden til informasjonssikkerheten,
får USIT jevnlige rapporter fra egenutviklede overvåkningsrutiner. Disse oppsummerer og rapporterer om
forskjellige deler av infrastrukturen. Dersom det må gjøres tiltak, følges dette opp med drift eller systemeier på
vanlig måte.

7. Anomalideteksjon

Gjennom utstrakt bruk av rapporter, statistikk, logging og overvåkning, vet USITs IT-sikkerhetspersonell mye om
hva som er normalt i IT-infrastrukturen. Dette gjør det lettere å avdekke anomalier, altså når noe ikke oppfører seg
normalt. Dette er ofte et tegn på noe uønsket, som kan være av betydning for informasjonssikkerheten. Enkelte av
verktøyene som brukes, har også innebygget funksjonalitet for dette, slik at disse vurderingene kan gjøres
automatisk og maskinelt. Å oppdage anomalier er anerkjent i fagfeltet som et viktig fokusområde, og det er viktig å
kjenne normal oppførsel. Eksempler kan være

hva er normal nett-trafikk til ulike tider på døgnet?■

hvilke versjoner av hvilke programpakker er i bruk, og i hvilket omfang?■

hvor mange brukere logger inn i ulike systemer til hvilke tider?■

hvilke systemer brukes av hvilke brukermiljøer, til hvilke tider?■
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hvilke andre land er det nett-trafikk mot, når på døgnet, og i hvilket omfang?■
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Kapittel 13: Håndtering av
hendelser og avvik

Universitetet skal ha dokumenterte og funksjonelle rutiner for å
melde inn og håndtere hendelser og avvik av betydning for IT- og
informasjonssikkerheten. Alle studenter og ansatte skal være kjent
med disse rutinene, og de skal være enkle å følge.

13.1 Hva er hendelser og avvik?

Hendelser og avvik er nær beslektet, men avvik reguleres blant annet av
personopplysningsloven. Avvik skal i noen tilfeller rapporteres til
Datatilsynet.

Det er viktig at USIT og rett instans ved UiO får beskjed når det skjer ting
som kan ha betydning for informasjonssikkerheten. Dette kan være små
hendelser som vekker mistanke om at noe ikke er helt som det skal med en
datamaskin, en brukerkonto eller en arbeidsrutine, til lekkasje av viktig
informasjon eller tap av viktige data.

Alle IT-sikkerhetshendelser regnes som interessante ut fra hensynet til
informasjonssikkerhet. Igjen kan dette være alt fra store datainnbrudd til
mistanke om at et forskningsprosjekt ikke lagrer data på rett sted. Man kan
godt si at noen IT-sikkerhetshendelser kan føre til avvik.

Det kan gjøres grove inndelinger i ulike typer avvik, uten at dette er skarpe
skiller. Eksempler kan være

13.2 Ansvar

Varsling

UiO-CERT

(228) 40911

cert@uio.no

Behandlingsansvarlig

behandlingsansvarlig@uio.no

UiO Universitetet i Oslo

IT-sikkerhetshendelser og tilhørende potensielle avvik.■

Rene IT-sikkerhetshendelser□

IT-sikkerhetshendelser som har konsekvenser for
informasjonssikkerheten

□

Avvik i håndtering av personopplysninger eller sensitive
personopplysninger i administrative IT-systemer.

■

Avvik i håndtering av personopplysninger eller sensitive
personopplysninger i forskning eller undervisning.

■
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Universitetsdirektøren er overordnet ansvarlig for håndtering av avvik ved
UiO. USIT er gitt ansvaret for å implementere og drifte verktøy for å
oppdage avvik i IT-systemene ved UiO, utforming av standardprosedyrer for
håndtering av disse, og håndtering av oppgaver (inklusive delegasjon) i
forhold til oppdagede eller mistenkte avvik.

Ansvaret for å implementere prosedyrer og verktøy for å oppdage og
håndtere avvik påhviler enhver enhet og enhver bruker av
informasjonssystemene ved UiO.

13.3 Varsling

Alle ansatte og studenter ved universitetet har et felles ansvar for å varsle
dersom det foreligger mistanke om at noe kan ha skjedd som påvirker
informasjonssikkerheten,

Sikkerhetsbrudd og bruk av informasjonssystemene i strid med fastlagte
rutiner skal behandles som avvik og rapporteres i tråd med bestemmelser
for avvikshåndtering. Varsling skal skje etter gjeldende rutine for håndtering
av avvik.

13.4 Håndtering

UiO-CERT og behandlingsansvarlig ved UiO vil behandle henvendelser og
om nødvendig samarbeide med, og varsle videre til, andre enheter.

13.4 Universitetets CERT-gruppe

CERT-gruppa er organisert på USIT. Den er oppnevnt av og har sitt mandat
fra IT-direktøren. CERT-gruppas leder rapporterer til IT-sikkerhetssjefen.

I tillegg til lederen består CERT-gruppa av personell fra driftsgruppene på
USIT.

USIT■

IT-organisasjonen■

Politi og påtalemyndighet■

Datatilsynet■

Universitetets personvernombud■

Universitetsdirektør og eventuelt andre fagdirektører■

Helsetilsynet■

Rettighetsinnehavere■

Involverte brukere, studenter, ansatte og forskere■
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CERT-gruppa skal varsles umiddelbart ved mistanke om IT-
sikkerhetshendelser. Forholdsregler ved slik mistanke skal være enkelt
tilgjengelig for lokale IT-ansvarlige og brukere på universitetet. CERT-gruppa
har ansvar for følgende:

Kontrollerende dokumentasjon

Avvik ved behandling av personopplysninger
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Evaluere sikkerhetshendelsen■

Sørge for varsling av berørte parter■

Kartlegge konsekvenser■

Iverksette tiltak for å begrense eventuelle skader som følge av
hendelsen

■

Sikre eventuelle bevis og rydde opp i etterkant■

Rapportere hendelsen til IT-sikkerhetssjefen■

Foreslå tiltak for å redusere eller eliminere risiko for at tilsvarende
hendelser skal opptre i framtida

■

Bistå ved sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger av systemer og bistår
i dokumenteringen av disse

■

Arbeide for større forståelse for IT-sikkerhetsarbeidet og initiere
opplærings- og informasjonstiltak

■
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Kapittel 14: Internkontroll og sikkerhetsrevisjon

Universitetet skal ha gode kontrollrutiner for å sikre at sikringstiltakene blir fulgt opp og
virker. Det skal rapporteres jevnlig. Et samlebegrep for dette er internkontroll. Sammen
med rapporteringen har ledelsen anledning til å revidere og endre dette ledelsessystemet

14.1 Internkontroll

Internkontrollen består av fire hovedkomponenter.

1. ROS-analyser

Dette er en grunnstamme i internkontrollen. Fremgangsmåte og rutiner og annet er beskrevet i egne dokumenter.
ROS-analyser skal utføres annethvert år for viktige systemer, og ved innføring av nye systemer. Avdekkede funn
skal resultere i konkrete tiltak samlet i tiltaksplaner. Systemeier er ansvarlig for at tiltakene blir satt ut i livet. IT-
sikkerhetssjefen og behandlingsansvarlig følger opp at dette blir gjort. ROS-analyser er beskrevet i kapittel 7.

2. Årlig internkontroll med nettskjema

Hvert år sendes det ut nettskjema til eiere av viktige systemer, og til enheter og forskningsmiljøer. Her utføres en
grunnleggende internkontroll, med innsending av svar over nett. Spørsmålene er laget av USIT for å avdekke
svakheter i informasjonssikkerheten, både IT-teknisk og metodisk.

3. Stedlige kontroller

Representanter for USITs jurister og USITs IT-sikkerhetsgruppe samarbeider om regelmessige lokale stedlige
kontroller. Representantene reiser jevnlig rundt til UiOs enheter for å kontrollere hvordan informasjonssikkerheten
overholdes. Dette inkluderer gjennomgang av IT-systemer, arbeidsmåter og rutiner, samt oppfølging av tiltak som
er avdekket i tidligere relevante ROS-analyser. Den skal også sikre at ROS-analyser av lokale systemer faktisk
utføres biennalt.

4. Tekniske kontroller

USIT gjør i tillegg flere ulike typer tekniske grep og kontroller for å supplere de ovenstående punktene. Dette er
nærmere spesifisert i kapittel 12.

14.2 Rapportering

Rapporteringen har fire hoveddeler:

UiO Universitetet i Oslo
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Årsrapport fra informasjons-sikkerhetsarbeidet, beskrevet i kapittel 61. 

Årsrapport fra behandlingsansvarlig2. 

Rapport fra stedlig kontroll av behandling av personopplysninger3. 

Fortløpende rapportering av avvik og sikkerhetshendelser4. 
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