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1. Formål 
Dette dokumentet er felles regional policy for bruk av kryptering. Policyen er rettet mot 

Sykehuspartner HF og leverandører av IKT-tjenester i og til Helse Sør-Øst.  

Sykehuspartner HF stiller krav til både algoritmer og nøkkellengder, og Sykehuspartner HF (og 

Sykehuspartner HFs leverandører) skal følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger som Nasjonal 

Sikkerhetsmyndighet gir innenfor kryptografi. 

Der hvor etterlevelse ikke er teknisk mulig, skal dette meldes som avvik i henhold til virksomhetens 

avviksprosess, og det skal utarbeides en plan for å lukke avviket. 

2. Om kryptografi 
Kryptering er en matematisk metode for nedlåsing av informasjon slik at den ikke kan leses av 

uvedkommende. 

Kryptering er nødvendig for å oppfylle juridiske og avtalemessige krav til konfidensialitet og integritet 

i forbindelse med lagring, transport og behandling av informasjon. 

Herunder stilles krav til symmetrisk kryptografi (samme nøkkel benyttes både ved kryptering og 

dekryptering), asymmetrisk kryptografi (to nøkler benyttes, offentlig og privat), samt 

enveiskryptografi, såkalte hash-algoritmer. NSM omtaler dette som «avtrykk» i sin dokumentasjon. 

3. Krav til kryptografi 
3.1 Godkjente algoritmer 

Generelt for kryptografi kreves det at det ikke benyttes nøkler eller algoritmer som har kjente 

svakheter. Listen i dette kapittelet skal revideres minimum årlig, eller i tilfeller der nye sårbarheter 

blir kjent. 

Algoritme Funksjon Parameter 
Advanced Encryption Standard 
(AES).  

Informasjonsbeskyttelse  k=256.  

Secure Hash Algorithm (SHA-2 og 
-3).  

Hash-algoritme  SHA-384/512, SHA3-384/512.  

Signature Algorithm (DSA).  Asymetrisk algoritme for digital 
signatur  

Minimum 3072-bit modulus.  

Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm (ECDSA).  

Asymetrisk algoritme for digital 
signatur  

BrainpoolP384r1/BrainpooIP512r1, 
NIST P-384/P-521.  

RSA.  Asymetrisk algoritme for digital 
signatur  

Minimum 3072-bit modulus.  

Diffie-Hellman (DH) Key 
Exchange.  

Nøkkeletablering  Minimum 3072-bit modulus.  

Elliptic Curve Diffie-Hellman 
(ECDH) Key Exchange  

Nøkkelutveksling  BrainpoolP384r1/BrainpooIP512r1, 
NIST P-384/P-521  

 

3.2 Kryptering under transport av data 
Data som transporteres utenfor fysisk kontroll skal alltid, uansett medium, krypteres. 

Data som krysser HSØ perimetersikring vil dekrypteres for inspeksjon, og rekrypteres før den sendes 

videre til destinasjon. 
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Data som transporteres innenfor fysisk kontroll skal alltid krypteres så langt det ikke medfører 

vesentlige ulemper. Vesentlige ulemper som fører til at data som transporteres innenfor fysisk 

kontroll ikke kan/blir kryptert, skal dokumenteres, og følges opp som avvik. En risikovurdering skal 

avdekke hvorvidt manglende kryptering er innenfor risikoakseptkriterier. 

Ved bruk av symmetrisk kryptering skal nøkkelutveksling i hovedsak skje ved asymmetrisk kryptering 

(også kalt offentlig nøkkelkryptering). Unntak fra bruk av asymmetrisk kryptering må inngå i en 

risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. 

 

3.3 Kryptering under lagring av data 
Data lagret på mobile eller bærbare enheter skal krypteres, gjerne gjennom kryptering av hele 

enheten. Dette gjelder også bærbare lagringsenheter, slik som minnepinner og eksterne harddisker. 

Kryptering kan benyttes som en av flere, men ikke alene, skillemekanisme i tilfeller hvor data lagres i 

regionale løsninger hvor det inngår flere juridiske virksomheter. Data må da krypteres med 

virksomhetsspesifikke nøkler. 

 

3.4 Kryptering under behandling av data 
Kryptering er ikke et krav for behandling av data, men behandling av data skal alltid risikovurderes. 

Kryptering er bare ett av tiltakene som kan vurderes i forbindelse med sikring av data under 

behandling. 

 

3.5 Tekniske krav til nøkkelforvaltning 
I samsvar med NSMs anbefaling, kreves det separat, hardware-basert sikkerhetsmodul – såkalt HSM-

modul – for generering og lagring av private nøkler for utstedelse. Denne kan være koblet til hver 

enkelt tjener, eller man kan benytte nettverksbasert HSM. Rot- og Usteder-CA skal generere og lagre 

privatnøklene sine på HSM modulen. For andre tjenester er bruk av HSM anbefalt, men valgfritt. 

En nettverksbasert HSM anbefales, da dette gir størst fleksibilitet og økt gjenbrukbarhet. HSM-

modulen må følge Common Criteria nivå 2,3,4 eller 5, og/eller FIPS 140-2 nivå 1,2,3 eller 4. 

 

3.6 Krav til sertifikater 
Følgende krav gjelder for eksterne og interne sertifikater  

Eksterne sertifikater: 

a) Sertifikatet skal være utstedt av en offisiell godkjent standard CA 
b) Oversikten over godkjente sertifikatutstedere skal finnes som en del av Sykehuspartners 

ISMS 
c) For kvalifiserte sertifikater gjelder NKOMs oversikt her. 
d) Manuelt utstedte sertifikater skal ha en levetid på maksimalt 1 år. 
e) Sertifikater som fornyes automatisk skal ha en levetid på maksimalt 3 måneder 
f) Personlig Kvalifiserte sertifikater skal ha en gyldighet på maksimalt 3 år 
g) Utsteder skal defineres i relevant domenes CAA-record over autoriserte utstedere. 
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Interne sertifikater: 

a) Skal primært være utstedt under SPHF regionale PKI. Alternativt kan også disse benytte 
samme utsteder som eksterne sertifikater. 

b) Interne sertifikater skal utstedes under to separate ROT-strukturer. Den ene roten settes opp 
med en RSA struktur for å støtte eldre systemer som ikke støtter Elliptic Curve (EC) ennå. Den 
andre roten settes opp med en EC struktur, og skal være førstevalg så langt det lar seg gjøre. 

c) Det er ikke anledning til å opprette nye rot-CA eller utsteder-CA uten godkjenning av 
informasjonssikkerhetsleder. 

d) Manuelt utstedte sertifikater skal ha en levetid på maksimalt 1 år. 
e) Sertifikater som fornyes automatisk skal ha en levetid på maksimalt 3 måneder 

 

Sertifikatet skal være gyldig for alle FQDN-tjenernavn det skal brukes på. «Wildcard»-sertifikater kan 

benyttes innenfor en og samme tjeneste, dersom dette er formålstjenlig. 

Sertifikatets signatur og øvrige algoritmer må følge kravene i kapittel 3.1. Eventuelle avvik fra disse 

kravene skal beskrives i en risikovurdering, og det skal utarbeides en plan for å lukke avvikene innen 

rimelig tid. 

 

3.7 Krav til forvaltning av CA, sertifikater og private nøkler 
Det skal finnes et forvaltningsregime for håndtering av sertifikatutstedere, rot-CA, sertifikater og 
private nøkler som minimum tilfredsstiller følgende krav:  
 

1. Rot-CA skal oppbevares på kryptert, fysisk medium, fysisk/logisk isolert fra normalt 
driftsmiljø, kravet gjelder også for backup av ROT. Kun navngitte spesifikke roller skal ha 
tilgang til rot CA’er. Private nøkler til rot CA skal oppbevares kryptert og isolert, eksempelvis 
på en HSM enhet. Ved bruk av nettverks-HSM, skal nøklene oppbevares i en separat 
partisjon. All bruk/tilgang til rot CA’s private nøkler må minimum autoriseres av to (2) 
autoriserte og autentiserte roller. Rot CA skal kun benyttes til sertifisering av utsteder CA’er 
med tilhørende CRL og OCSP.  

2. Dersom private nøkler ansees som kompromittert skal CERT varsles, og prosedyrer 
iverksettes for reetablere infrastrukturen, slik at man igjen kommer på et tiltrodd nivå. Dette 
inkluderer revokering av sertifikater i løsningen. Det må finnes en rutine for å gjennomføre 
dette, tilknyttet krisehåndtering hos leverandøren.  

3. Felles for Rot- og Utsteder-CA (Issuing CA):  
a) CA skal være dokumentert  
b) CA skal minimum herdes i henhold til leverandørs anbefalinger og Sykehuspartners 

krav til herding. 
c) Privat nøkkel for CA skal lagres på HSM  

4. Sertifikateier, med navn, organisatorisk tilhørighet og epost til rolle, skal defineres i alle 
sertifikater som utstedes. 

5. Sertifikateier har ansvaret for å sikre at sertifikatet blir fornyet i tide ved utløp.  
6. Det skal til enhver tid finnes en oversikt over samtlige tjenester et sertifikat er benyttet. Et 

sertifikat skal være benyttet på EN tjeneste, og oversikten skal inneholde alle komponenter 
av tjenesten som har sertifikatet installert. Sertifikateier har ansvaret for å vedlikeholde 
denne listen.  

7. Sertifikatutstedelse skal revideres minimum årlig.  
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8. Det skal finnes en liste over godkjente bruksområder for sertifikater. Dette dokumenteres i 
løsningsdesignet for tjenesten, og godkjennes i tilhørende risikovurdering, ved 
informasjonssikkerhetsleders signatur.  

9. Det skal finnes en oversikt over aktive sertifikater som minimum inneholder følgende:  
a) Sertifikatets identitet  

b) Navn på vedkommende som godkjente utstedelsen av sertifikatet  

c) Sertifikateier (rolle eller person, med tilhørende epost)  

d) Formålet med sertifikatet, inkludert hvilke enheter det er brukt på.  

e) Hvor ble sertifikatet generert?  

f) Hvor er sertifikatet lagret?  

g) Sertifikatets gyldighet fra-til.  

h) Privatnøkkelens gyldighet fra-til.  

i) Informasjon om tilbaketrekning av sertifikatet, om relevant.  
 
 

3.8 Spesielle krav for vevtjenester og HTTPS 
Alle nettsteder som driftes av Sykehuspartner eller andre leverandører skal være utstyrt med digitalt 

sertifikat, og konfigurert for sikker kommunikasjon. 

Krav til protokoller for sikker kommunikasjon er som følger: 

Protokoll Krav til bruk Kommentar 

TLS 1.3  Når støttet av systemet  Ny versjon av protokollen, som har sterkere fokus 
på sikkerhet og ytelse.  

TLS 1.2  Alltid  Kun AEAD block cipher modes kan benyttes 
(eksempelvis GCM), da mer vanlige algoritmer 
som CBC har sårbarheter.  

TLS 1.1  Skal ikke brukes  Foreldet protokoll som ikke har vært mye i bruk.  

TLS 1.0  Skal ikke brukes  Nødvendig bruk skal dokumenteres og 
risikovurderes.  

TLS 1.3  Når støttet av systemet  Ny versjon av protokollen, som har sterkere fokus 
på sikkerhet og ytelse.  

SSL 3.0 og eldre  Skal ikke brukes   

 

TLS-komprimering må ikke forekomme.  

Ved bruk av eldre protokoller enn TLS 1.2 skal konfigurasjonen beskytte mot nedgradering av 

protokoll. 
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