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Presenter
Presentation Notes
Hvorfor, IT en del av alle prosesser, forskning, utdanning, innovasjon, administrasjon, da er også informasjonssikkerhet en del av alt, stadig nye krav og føringer, GDPR, endret trusselbilde, 
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Presenter
Presentation Notes
KD forventer at vi skal løfte informasjonssikkerheten høyere enn de nasjonale minstekravene.Dette for å kunne gjennomføre en digitalisering .Tildelingsbrevene de siste årene har hatt tydeligere og mer og mer konkrete krav.Ledelsessystem for informasjonssikkerhet.Strying på sektornivå.Krav til risikostyring.



Vi beskytter UH-sektoren
– sikkerhetssatsning
• 4-årig program

– 70 millioner kroner over statsbudsjettet
• Ledet av Uninett, tett samarbeid med NTNU og UiO
• Forbedre evnen til å

– forebygge
– oppdage
– håndtere

• Styrke informasjonssikkerhet og personvern
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Presenter
Presentation Notes
Unit har i statsbudsjettet fått 70 mill over en 4 års periode.12,5M i året i 4 år til dette iHvorfor NTNU og UiO? Kun vi som har kompetanse



Avvik kan medføre:
- risiko for de berørte
- omdømmetap 
- store bøter

Presenter
Presentation Notes
Åpenhetskultur på UiO – vi gir beskjed når noe skjerFeier ingenting under teppet.Vi har hatt en lang historikk med å varsel avvik til datatilsynet.Ikke samsvar mellom alvorlighetsgrad og størrelse på overskrifterDT gikk mot «verst i landet» – UiO er flinke til å håndtereBergen kommune fikk 1.6 mill i bot, Oslo kommune 2 mill, dårlig sikring, ikke følge opp tiltak for å beskytte elevdata



Hydrosaken
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• Løsepengevirus
• Global krise

UiO
• God grunnsikring
• Sikkerhet i dybde og bredde

Presenter
Presentation Notes
Vet ikke alle detaljene – Hydro har sagt de skal dele når de er ferdige med hånderingenMåtte bygge opp infrastruktur på nyttWannacry, og påfølgende. UiO har ikke mistet data i forbindelse med kryptovirusFor at dette skulle kunne skje på UiO må det gå galt i mange ledd
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UiO
• God kontroll, men krevende
• Korte tidsfrister ved avvik
• Veldig god dialog med 

Datatilsynet
• Ansvar i linja

Presenter
Presentation Notes
Varsling som ikke ble tatt alvorligBle så misbrukt Korte frister, det gjelder hele året, også i ferierLinja må ta ansvaret og rapportere med en gang. Tikk takk



Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD oppfyller lovens strenge krav til
behandling og lagring av sensitive 
forskningsdata.
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Presenter
Presentation Notes
Forskning og utvikling – utsatt mål. Vi må beskytte ossPst sin åpne trusselvurdering for 2019- Vi har dialog med pst ved behov?TSD tjenester for sensitive data. Sikret løsning for forskning på de mest sensitive data vi har.Beskriv hva TSD erHvem bruker TSD- motvekt: Kan være et mål for mer avansert og målrettet angrep.



Status informasjonssikkerhet
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• Grunnsikring, grunnlaget for god informasjonssikkerhet
– Sikkerhet i dybden, automatisert drift og standardisering
– Høy kompetanse, finne balansen mellom frihet og kontroll

• Økende kompleksitet og økte trusler
– IT blir en del av alt, det øker i omfang og kompleksitet
– Vi er under konstant angrep, men har god deteksjon

• Vi er avhengig av god støtte fra ledelsen
– Målrettet arbeid over mange år gjør at vi har et godt grunnlag

Presenter
Presentation Notes
UiO har hatt god intern drift I mange år, fokus på automatisering og god grunnsikringSikkerhet I dybden – dvs. Det skal være mer enn en barriere for at noe skal feile.Balansen mellom frihet og kontroll – der vi ikke kan sperre, så skal vi oppdageØkende kompleksistet – IT inn I "alt". Nye områder gjør gamle feil. Hybrid – sikre det gamle tjenesten, samtidig med de nye.Vi har hatt, og trenger fortsatt god støtte fra ledelsen. Kan være lett å glemme når "ting går bra" og hendelser uteblir.Holde trykket oppe 



Målrettede angrep
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• Internopplæring er på vei
– E-læring i Canvas

Presenter
Presentation Notes
Gode svindelforsøk, brukernavn og passord, eksempel, PST tok kontakt med oss, Iranske hackere, tilgang til forskningsartiklerFishing er et eksempel på målrette angrep, viktig for oss å sette inn tiltak for å beskytte brukerne. Vi sperrer nettsider, vi stopper slik at man ikke kan få svart på mail, vi stopper innkomne mail. Flere tekniske tiltak og overvåkningOfte går alarmen hos oss allerede før svindelforsøkene er sendt ut, vi kan være proaktive og sperre i forkantSamarbeid nasjonalt og internasjonalt- tett og god dialog – UiO fanger ofte opp nasjonale kampanjer tidlig, bidrar inn i håndteringen- samarbeid i UH-sektoren – vårt arbeid hjelper de andre



Personvern og IT-systemer i 
utdanning og forskning

• IT-systemer i bruk ved UiO må etterleve krav i GDPR og 
øvrig lovgivning

• UiO har ikke god nok kontroll
• Veldig mange forskjellige systemer i bruk

– «Alle» bruker det de selv vil
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Presenter
Presentation Notes
Større forventning om at vi hånterer personopplysninger på en god og sikker måteGDPR-prosjektet 2018 etablerte rutinerVi har årlig internkontroll I form av spørreundersøkelse, stedlig kontrollØvrig lovgivning: eksempelvis lov om universell utforming eller krav som stilles av offentliglovaTjenestene skal også være i overenstemmelse med UiOs føringer og retningslinjer, herunder Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS).Dette området er vurert som "ikke tilfredstillende" på begge områdene.Tidligere: mye driftet lokalt – UiO hadde kontroll.Nå: mange gratis tjenester, lett tilgjenglig, enkelt å ta I bruk alt, men UiO må ha kontroll på forskningsdata og univervisningsdata – og personvernet. Nødvendige avtaler må være på plass + ROS-analyser. Vi må ha lovpålagt protokoll.



IT-systemer i utdanning og forskning
Kort sikt:
• IT-systemer brukt i undervisning

• Kartlegge tjenester som er i bruk
• Identifisere tjenester som ikke kan 

brukes i undervisning
• Kommunikasjonsplan

Lang sikt:
• Alle IT-systemer

• Katalog over UiOs
godkjente tjenester og systemer

• Få på plass nødvendig avtaleverk
• Få på plass en prosess for godkjenning
• Veilede og ansvarliggjøre linja
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Presenter
Presentation Notes
Vi må vite at vi ikke pålegger en student å opprette en konto på et eller annet nettsamfunn/IT-tjeneste I USA for å kunne ta et emne.Kort sikt:Med kort sikt menes frem til semesterstart høsten 2019.Kartleggingen som nå gjøres skal blant annet avdekke hva slags data (personopplysninger) som legges igjen i tjenesten. Det er antakelig snakk om et sted mellom 3-8 skytjenester som ikke kan benyttes fra høsten 2019.Vi snakker da om tjenester som benyttes i undervisningssammenheng i første omgang, samt systemer som studenter er blitt oppfordret til å benytte.  Hva studenter velger å benytte på frivillig basis, i kollokviegrupper o.l. kan vi ikke styre. Facebook er problematisk blant annet fordi denne type tjenester baserer seg på et frivillig samtykke fra brukeren. Når emner benytter Facebook organisert i undervisningen, er ikke Facebook å anse som et frivillig tilbud. Organisert bruk av Facebook i undervisning kan derfor ikke tillates.Til undervisningsbruk er det heller ikke greit å pålegge eller sterkt oppfordre til bruk av private OneDrive-, Google Drive- eller Dropbox-kontoer til å lagre UiO-data. Hvis det er behov for slike tjenester i undervisningen skal det oppfordres til UIO-støttet bruk av disse (logge på med UIO-konto). Det vil komme informasjon på UiO sine sider rundt dette, samt i eget skriv til dekaner om hvilke rammer som gjelder.USIT åpner for en dialog om å finne gode alternativer der det er ønskelig.Lang sikt:Med lang sikt her menes aktiviteter som vil gå etter semesterstart høsten 2019.Vi vil se på alle systemer som er innmeldt og blir benyttet blant forskere og undervisere.Det skal jobbes med en bedre oversikt over hvilke tjenester UiO tilbyr, hvilke tjenester som er mer å foretrekke fremfor andre, samt hvilke data som kan lagres i tjenestene.Det er ofte gratis-tjenestene som er problematiske, derfor jobbes det med å få på plass avtaler som lovliggjør bruken av de tjenestene med størst behov.Det vil bli jobbet med å lage en veileder til hvordan gå frem for å kvalitetssikre at man tar en skytjeneste i bruk innenfor UiOs rammer.Samtidig tydeliggjøre hvor ansvaret for hvor bruken ligger.I fremtiden vil det bli behov for å kontinuerlig holde oversikt over nye tjenester som tas i bruk. 



Veien videre
• Økt fokus på informasjonssikkerhet
• Ansvaret ligger i linja
• Bevisstgjøring og opplæring
• Følge opp systemer brukt i forskning og utdanning
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