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Sikkerhetspolicy

• Organisasjonens interne «lover og regulering» og viktig styringsdokument i 
sikkerhetsorganisasjonen

• Ulike typer policy:
• Sikkerhetsarkitektur
• Sikker bruk av IT – for både ansatte og innleide (retningslinjer for bruk og sikring)
• Tredjeparttilgang, eks. leverandører
• Programvareutvikling og produktutvikling
• Hendelseshåndtering
• Ledelsesgodkjent generelt dokument om informasjonssikkerhet som støtter mål og 

strategi

• Dokumentert i ett eller flere policydokumenter
• Årlig revisjon, godkjent av ledelsen



Sikkerhetspolicy, en sjekkliste – (side 65)

• Hva dekker den?

• Er den relevant?

• Hvor streng er den?

• Hvor godt informerer den om konsekvenser ved viljestyrt brudd på 
policyen?

• Reflekterer den god sikkerhetspraksis?

• Er den godkjent av ledelsen, når?



Sikkerhetspolicy struktur (side 237)

• Sikker bruk av virksomhetens IT, skytjenester or servere

• Mobile enheter – sikker bruk, nedlastingsrestriksjoner og overvåkning

• Etikk og lover som gjelder

• Verdivurdering, merking og beskyttelse av informasjon

• Sikkerhetshendelser

• Konsekvenser ved sikkerhetsbrudd

• Hvordan håndtere besøkende



Hvordan lage en sikkerhetspolicy? (S 236)

• Forarbeid
• Sjekk forrige års policy, strategier, årets strategi

• Sjekk risikoregisteret, statistikk over uønskede hendelser ol.

• Sjekk eller kartlegg sikkerhetskultur – denne kan variere i et enkelt selskap

• Bestem målgruppe - brukere, leverandører eller andre?

• Se sjekklisten (side 65)

• Team og samarbeid i utforming

• Markedsføre policyen mot målgruppen



Policy og sikkerhetsarkitektur (side 196-198)

• Sikkerhetspolicyen definerer nødvendige egenskaper i IT-miljøet og i 
enkelte komponenter, eks. sentralisert autentisering og klient-sikring

• Eksempel:
• Segregering av nettverk og soneinndeling

• Oppsett av brannmurer og styring av nettverkstrafikk

• Sentral enhetsadministrasjon

• Nettverksovervåkning

• Samsvar med nasjonale regelverk

• Bygge på eller samsvare med en standard/rammeverk



Hva kan vi lære av 
Maersk hendelsen?



27. Juni 2017 
verden rammes 
av cyberangrep, 
også Maersk 
rammes

• Kl 04.00 (GMT+1)  
Kryptoskadevareangrep på ukrainske 
banker og elektrisitetsforsyning

• 13.21 (GMT+1) bekrefter Maersk at IT-
systemene er nede

• Full spredning av virus skjedde i løpet 
av 7  minutter!

• Alle forretningsområdene (hele 
virksomheten) rammet

• 49000 laptoper, 1200 apper, og den 
sentrale bookingsystemet 



En feil kan stoppe transporten!

Programvare for å motta EDI (lasteliste slettet) –
havneporten sluttet å virke



Maersks IT avdeling

• Overvåket mesteparten av virksomheten

• Åtte forretningsområder som dekket alt fra havner til logistikk, 
oljeboring

• 574 kontor i 130 land spredt rundt om i verden

• Ca 150 domenekontrollere synkronisert



Sikkerhet var ikke prioritert

• Windows 2000 servere som ikke var supportert av Microsoft

• Ikke seksjonerte nett eller desentralisert strategi (synkronisering)

• Ikke patchet systemene

• Ledelsen var ikke lydhør  - det var en varslet katastrofe

• Alt wipet ut inkl. domene servere



Håndteringen manglet god sikkerhetspolicy

• Panikk og kaos, svarte skjermer og hjelpeløse  og forvirrede ansatte

• IT trakk ut pluggen

• Bruk av whats app for booking, gmail og excel for drift

• Hentet IT-support folk fra ulike deler av Maersk til Meadenhed (UK) for å bygge opp igjen 
systemene – jobbet døgnet rundt 

• PWC fikk mandatet: Få ting til å fungere!

• Reddet av en domeneserver i Ghana som tilfeldigvis var koplet fra pga strømbrudd! 
Fraktet fra Ghana via Nigeria til UK.

Etterpå:

• Prioritet på IT-sikkerhet, sikkerhet som konkurransefaktor, men fortsatt ikke KPI på 
området sikkerhet

(Kilde: Andy Greenberg, Wired)



Kunne Maersk unngått hendelsen?

• Utløsende hendelse: En økonomiansatt i Ukrainakontoret bad IT om å 
installere M.E.Doc (skatteprogram)

• Sikkerhet var ikke prioritert av ledelsen, manglet KPIer på sikkerhet
• En ledelsesforankret sikkerhetspolicy hadde hjulpet, med IT-

sikkerhetsstrategi, risikostyring, rammeverk for styringssystem, 
sikkerhetsarkitektur basert på god praksis, kontiunerlig forbedring, 
tilgangskontroll, patcheregime og beredskap (contingency and disaster
recovery policy)

• Patcheregime, overvåkning og IPS
• En policy for beredskap og god risikostyring kunne resultert i en 

beredskapsplan som var relevant, øvd og kunne bli tatt i bruk



Sikkerhetsledelse og -
styring er viktig – noen 
råd

• Husk ledelsesforankring av sikkerhetspolicyen, 
snakk ledelsens språk

• I dette kurset videre skal du lære mer om 
sikkerhetsledelse og -styring –det vil  garantert 
være nyttig kunnskap enten du skal jobbe som 
utvikler, med drift, salg, service eller ledelse

• Cyberhendelser rammer ikke bare ett selskap, men 
mange og er ikke avhengig av fysisk avstand
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Oppgaver

• Sette opp noen punkter som bør være i en IT-sikkerhetsstrategi for ledelsen 
i et logistikkselskap, ta gjerne utgangspunkt i Maersk. Tips – formuler 
sikkerhetsmål og skisser tiltak for hvordan målet/ene kan nås

• Lag en IT-sikkerhetspolicy for ansattes bruk av IT i et logistikkselskap

• Foreslå indikatorer eller sikkerhetsmetrikker for 
informasjonssikkerhetspolicyen hos et logistikkselskap

• Foreslå en eller to KPIer måler måloppnåelse mot IT-sikkerhetsstrategien, 
diskuter om disse kan egne seg som måleindikator hos toppledelsen. Tips-
sjekk lenken fra Visma


