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Lang erfaring fra virksomheter med høye 
krav til sikkerhet:

§ Etterretningstjenesten
§ Nasjonal sikkerhetsmyndighet
§ Norges Bank
§ OSSE

Operativ erfaring fra inn- og utland



Et tankesett – tilstrekkelig sikkerhet basert på
risikotilnærming

RISIKO

Verdi

Trussel Sårbarhet



Hva er et ISMS - StyringSystem for 
InformasjonsSikkerhet?

ISMS



Alle fasene

5



Styringssystemets fundament

► Styringskrav
► Dokumentasjonskrav
► Krav til sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet

ISMS



Obligatoriske krav til styringssystem 
(ISO/IEC 27001)

► Besluttet av ledelsen
► Dokumenterte beslutninger og grunnlagsdokumentasjon
► Skal gjennomgås av ledelsen minst en gang i året
► Obligatoriske dokumenter:

▬ Erklæring om ISMS policy + formål
▬ Omfang og avgrensing
▬ Retningslinjer og rutiner som støtter opp om ISMS
▬ Beskrivelse av risikometodikk
▬ Gjennomført risikoanalyse, inkludert risikohåndteringsplan
▬ Beslutning om sikringstiltak (SoA)

ISMS



Krav til sikringstiltak (27002/annex A)

Sikringstiltakene utledes av en risikoanalyse rettet mot 

virksomhetens informasjonsverdier samt ledelsens 
gjennomgang av analysen

ISMS

Risikovurdering

Verdi-
vurderin

g

Trussel-
vurderin

g

Sårbarhet
s-

vurderin
g



Eksempel på mangelfullt sikringstiltak

ISMS



Dokumenthierarki

• Designdokumenter for ISMS, 
informasjonssikkerhetspolicy, risikovurdering, 
prosedyre for revisjon av ISMS, SOA osv.Kat 1

• Policyer: Hvem, hva, når og hvor. 
• Utdyper og operasjonaliserer  

informasjonssikkerhetspolicy
Kat 2

• Prosedyrer, sjekklister, skjema. 
Hvordan spesifikke oppgaver skal 
gjennomføres

Kat 3

• Dokumentasjon og bevis på 
gjennomførte handlingerKat 4



Sikringstiltak – inndelt i områder 
(ISO/IEC 27001, Annex A=ISO 27002)

ISMS

Policy for informasjonssikkerhet

Organisering av sikkerheten

Administrasjon av aktiva

Personalsikkerhet

Fysisk og miljømessig sikkerhet

Kommunikasjons- og driftsadministrasjon

Tilgangskontroll

Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av 
informasjonssystemer

Håndtering av sikkerhetshendelser

Beredskap og krisehåndtering

Etterlevelse/samsvar

Policy for informasjonssikkerhet

Organisering av sikkerheten

Administrasjon av aktiva

Personellsikkerhet

Fysisk og miljømessig sikkerhet

Kommunikasjons- og driftsadministrasjon

Tilgangsstyring

Anskaffelse, utvikling og vedlikehold av 
informasjonssystemer

Håndtering av sikkerhetshendelser

Kontinuitetsplanlegging

Etterlevelse av rettslige krav og policyer



ISMS

Policy for 
informasjonssikkerhet

Organisering av 
sikkerheten

Administrasjon av 
aktiva

Personellsikkerhet

Fysisk og miljømessig 
sikkerhet

Kommunikasjons- og 
driftsadministrasjon

Tilgangsstyring

Anskaffelse, utvikling 
og vedlikehold av 

informasjonssystemer

Håndtering av 
sikkerhetshendelser

Kontinuitetsplanleggin
g

Etterlevelse av 
rettslige krav og 

policyer

Formål Sikre at alle ansatte, kontraktører og 
tredjepartsbrukere er sikkerhetsmessig skikket og 
forstår sitt ansvar for å redusere risiko for 
uønskede hendelser.

Retningslinjer § Bakgrunnssjekk FØR ansettelse/innleie
§ Sikkerhetsopplæring UNDER ansettelse eller innleie
§ AVSLUTNING av ansettelse/avtaleforhold

Eksempel Brukerinstruks for informasjon 
og informasjonssystemer: 
§ Akseptabel bruk
§ Plikt til å verdivurdere/klassifisere 

og beskytte informasjon
§ Plikt til å rapportere 

sikkerhetshendelser

Personellsikkerhet



Kommunikasjon – og driftsadministrasjon

Policy for 
informasjonssikkerhet

Organisering av 
sikkerheten

Administrasjon av 
aktiva

Personellsikkerhet

Fysisk og miljømessig 
sikkerhet

Kommunikasjons- og 
driftsadministrasjon

Tilgangsstyring

Anskaffelse, utvikling 
og vedlikehold av 

informasjonssystemer

Håndtering av 
sikkerhetshendelser

Kontinuitetsplanleggin
g

Etterlevelse av 
rettslige krav og 

policyer

Formål Sikker drift og tilstrekkelig sikring av alle 
kommunikasjonssystemer, informasjons-
behandlingsutstyr, datanettverk og informasjon

Retningslinjer § Dokumenterte driftsprosedyrer for servere og 
informasjonssystemer 
§ Håndtering av systemendringer 
§ Arbeidsdeling av administrasjon av systemer
§ Atskillelse av utstyr for utvikling, testing og drift av operative 

systemer
§ Informasjonssystemer administrert av tredjepart 
§ Beskyttelse mot skadelig programvare osv.

Eksempel Sikkerhetskopiering av data: 
§ For situasjoner der systemet går 

ned og data går tapt skal det 
finnes etablerte rutiner for å 
legge tilbake den nyeste ”gode” 
versjonen av dataene man har 
sikkerhetskopi av

§ Det skal finnes nedskrevne 
rutiner for hvert system som 
beskriver fremgangsmåten for å 
legge tilbake en sikkerhetskopi

Kurs i informasjonssikkerhet for DSS
ISMS



Utfordringer

1. Element av organisasjonsendring å etablere ISMS
2. Manglende kultur for endring
3. Manglende etablering av etterlevelse og uavhengig kontroll
4. Manglende ledelsesforankring
5. Undervurdere at etablering av ISMS er et modningsprosjekt hos 

de involverte
6. Etablering av ISMS kan virke utfordrende på enkelte deler av 

organisasjonen og trenering kan finne sted, disse utfordringene  
må håndteres (Skiftende fokus på informasjonssikkerhet, basert på 
arbeidsbelastning og forståelse av trusselbildet)

7. Utfordringer med å etablere roller og ansvar for sikkerhet 
(premissgiver, utførende og kontrollerende)

8. Mangelfull opplæring, mangelfull kontinuerlig opplæring
9. Fare for å være papirtiger



Ti suksesskriterier

1. Bygger på et tankesett om at verden endrer seg og at det ikke hjelper bare 
med brannslukking, men et systematisk forebyggende apparat

2. ISMS skal være til nytte BÅDE for organisasjonen og den enkelte
3. ISMS skal integreres i egen hverdag
4. ISMS tilpasses og bygger videre på eksisterende system
5. Gi deg trygghet på at ting gjøres riktig
6. Ikke tilfeldigheter, fordel å kunne støtte seg på et system
7. Gjennomprøvd i mange andre store organisasjoner
8. Fører til åpenhet om hvordan aktiviteter utføres
9. Føre til at aktiviteter gjøres på lik måte, uavhengig av enkeltpersoner; herding 

av prosesser/rutiner
10. Ledelsen har ansvar for å tildele ressurser, og skal forplikte seg



Hvordan E&Y tenker sikkerhet

Strategisk sikkerhet1

Sikkerhetsadministrasjon og -ledelse2

Teknisk sikkerhet og testing3

Trussel- og 
risikovurdering
Uønskede hendelser
Ledende praksis
Verdivurderinger
Sårbarheter
Sikkerhetsstrategi

ISMS  Prosesser               
I SO 27001/2           
Personopplysninger
IKT-forskriften           
Beredskap og backup
Operasjonell sikkerhet       

Sikkerhets- og pentesting        
Sikkerhetsrevisjoner             
Teknisk sikkerhetsarbeid    
Konfigurasjon og kravspek

Sikkerhetsanalyser              
Sårbarhetsutnyttelse            



ISMS



Grunnpilarene i informasjonssikkerhet

ISMS

Integritet

Tilgjengelighet

Konfidensialitet

I tillegg kan andre begreper
som autentisitet*, sporbarhet, 
uavviselighet* og pålitelighet
omfattes



Hva inkluderer informasjonssikkerhet?

► Informasjon kan finnes i mange former. 
Uansett hvilken form informasjonen har eller hvordan den 
formidles, så bør den beskyttes etter sitt behov. 

► Informasjonssikkerhet handler om å beskytte informasjonen mot et 
omfang av forskjellige trusler, i den hensikt å sikre kontinuitet i 
tjenester og håndtere risiko

ISMS



Forutsetning for sikkerhet – hva skal beskyttes 
hos virksomheten?

Verdivurdering og klassifisering

ISMS



Forutsetning for sikkerhet– en velfungerende 
sikkerhetsorganisasjon

► Tillit

► Definerte roller og personer

► Dokumentert

► Samordnet

► Klare ansvars- og myndighetsforhold

▬ strategisk/kontrollerende element) vs operativt sikkerhetsarbeid

▬ ingen enkeltpersoner, aktivt eller passivt, skal alene kunne undergrave sikkerheten. 

► Koordinert



Hva er ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002?

ISMS



Standarder innen ISO/IEC 27000 serien

ISMS

Standard Name Area Published Description

ISO/IEC 
27000  

Fundamentals and 
vocabulary 

May 2009

ISO/IEC 
27001 

Information security 
management system

Requirements Oct 2005

ISO/IEC 
27002

Code of practice for 
Information security 
management

Code of 
practice

Previously known as ISO/IEC 17799:2005. A number 
change only

ISO/IEC 
27003 

Implementation 
guidance on ISMS.

Guidelines Jan 2010 Provides implementation guidance to support the 
ISMS requirements standard 27001.Detailed advice 
and guidance regarding the PDCA processes e.g. a) 
ISMS Scope and policy, b) Identification of assets, c) 
Monitoring and review, d) Continuous improvement

ISO/IEC 
27004

Metrics and 
measurements

Dec 2009 Objective to develop an Information security 
management measurements standard aimed at 
addressing how to measure the EFFECTIVENESS of 
ISMS implementations (processes and controls). What 
to measure, how to measure and when to measure.

ISO/IEC 
27005 

Information security 
risk management

June 2008 Covers risk management process that support ISO 
27001: Risk assessment, Risk treatment, Selection of 
controls, On-going risk management activities e.g. re-
assessment of risks.

ISO/IEC 
27006 

Requirements for 
bodies providing audit 
and certification of 
ISMS

Requirements

ISO/IEC 
27007

Information Security 
Management Systems 
Auditing

Guidelines



Standarder innen ISO/IEC 27000 serien

ISMS

Standard Name Area Published Description

ISO/IEC 
27008

ISMS auditing with 
respect to security 
controls

Guidelines Approved 
April 
2008

ISO/IEC 
27011 

Industry specific Guidelines Dec 2008 Information security management guidelines for 
telecommunications

ISO/IEC 
19011

Guidelines for 
auditing management 
systems

Guidelines 2011 ISO 19011:2011 provides guidance on auditing 
management systems

ISO/IEC 
22301

Societal security -
Business Continuity 
Management

Requirement
s

2012 Specifies requirements to plan, establish, implement, 
operate, monitor, review, maintain and continually 
improve a documented management system to protect 
against, reduce the likelihood of occurrence, prepare 
for, respond to, and recover from disruptive incidents 
when they arise.



Dokumenthierarki (Struktur)



Beslutning om sikringstiltak (SoA)

ISMS



Foreta gapanalyse/helsesjekk av 
sikkerhetstilstanden
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4 Risk assessment and treatment

5 Security policy

6 organisation of information security

7 Asset management

8 Human resources security

9 Physical and environmental security

10 Communications and operations management

11 Access control

12 Information systems acquisition, development and maintenance

13 Information security incident management

14 Business continuity management

15 Compliance
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