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1 Hensikt og omfang  
Dette dokumentet setter sikkerhetsprinsipper og krav for fulladministrerte mobile enheter. Dette er 
mobile enheter som brukes til ulike oppgaver innen helseforetakene og som kan benyttes av 
medarbeidere, pasienter eller publikum.  Enhetene skal ha et virkeområde som skal legge til rette for 
effektiv kommunikasjon, administrasjon eller pasientbehandling. Dette er enheter som benyttes som 
dedikerte arbeidsverktøy, pasienttjenester eller offentlige terminaler. 
 
Dette dokumentet setter overordnede regionale krav til konfigurasjon og bruk av disse, og er basert 
på CIS benchmarks, ISO27001, GDPR og Normen. 
  

1.1 Definisjon 
Mobile enheter i dette dokumentet defineres som smarte enheter som kjører et mobilt 
operativsystem. Enheter som faller inn under dette er i hovedsak smarttelefoner og nettbrett, men 
kan også favne andre enheter som er stand til å oppfylle kravene i dette dokumentet. 
Fullt administrert enhet vil si at enhetens oppsett er kontrollert av Sykehuspartner slik at brukere kun 
har mulighet til å endre et begrenset sett av innstillinger. Slike innstillinger vil være avgrenset til de 
som er nødvendige for å ivareta drift og vedlikehold av enhetene og etablerte mobilapplikasjoner. 

2 Forkortelser og begreper 
CIS Center for Internet Security 

EMM Enterprise Mobile Management 

HSØ Helse Sør-Øst 

Produktpakke Et ferdig oppsett som HFene kan bestille som har en funksjon definert av en profil 

Profil Definerer funksjonalitet med tilknyttede krav og begrensinger for en mobil enhet 

3 Introduksjon til profiler 
Helseforetakene skal kunne bestille mobile enheter med en profil og få levert dem med avklart 
oppsett, drift, forvaltning og kost.  

 En profil beskriver et oppsett av mobile enheter med tilhørende funksjonalitet 

 En profil har et standardiserte tjenesteinnhold og tjenestenivå 

 En profil har retningslinjer for etablering av mobile applikasjonstjenester 

 En profil har et design med retningslinjer som er regionalt risiko- og sårbarhetsvurdert for å 
gi regionen felles forståelse av risiko 

 En produktpakke er en løsning med en profil som helseforetakene kan bestille og få levert av 
Sykehuspartner 
 

Mobile enheter som blir favnet av denne policy skal ha tilknyttet en profil. En profil definerer et 
bruksområde og en bruker /brukergruppe. 
Eksempler på profiler:  

 Funksjonsenhet som deles av ansatte for å utføre et sett med definerte arbeidsoppgaver  

 Skiftenhet som deles av ansatte, men som er knyttet til enkeltpersonen gjennom 
arbeidsdagen 

 Personlig arbeidsenhet brukes av en ansatt gjennom hele ansettelsesforholdet eller enhetens 
levetid. Selv om de er knyttet til et individ så er de knyttet til tjenesten og skal ikke brukes til 
private formål 

 Kioskenhet som kan aksesseres fritt av ansatte, besøkende og andre som befinner seg på 
lokasjonen den er plassert 

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
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 Avstandsoppfølgingsenhet knyttes til en pasient gjennom behandlingstiden 
 

3.1 Krav til opprettelse av profiler 
For hver opprettelse av ny profil, skal disse kravene legges til grunn. 

# Krav 

3.1.1 Hver unike profil som utarbeides skal dokumenteres med et løsningsdesign. 

3.1.2 Løsningsdesign skal risikovurderes i en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne skal som 
et minimum behandles av Informasjonssikkerhetsleder ved Sykehuspartner før profilen 
kan settes i drift.  

3.1.3 Alle profiler som utvikles skal ha tilknyttet en personkonsekvensvurdering dersom dette 
er relevant.  

 

3.2 Globale profilkrav 
Kravene gitt i dette avsnittet gjelder alle typer profiler for mobile enheter. I avsnittene som følger 
senere vil det gis tilleggskrav som gjelder for ulike typer profiler.   

# Prinsipp 

3.2.1 Alle mobile enheter skal herdes i henhold til CIS-benchmarks eller tilsvarende. 

3.2.2 En gitt enhet kan kun inneha én profil.  

3.2.3 Enheter som skal benyttes et annet formål enn den er satt opp for, må slettes på forsvarlig 
vis. Dette inkluderer fjerning av all personinformasjon, inkludert bruksmønstre fra tidligere 
bruker(e) og følge NO-12 - Lagring, arkivering og sletting av helse- og personopplysninger. 

3.2.4 SSO skal benyttes for alle tjenester så langt dette er mulig. 

3.2.5 Data lagret på mobile enheter skal krypteres, gjerne gjennom kryptering av hele enheten. 
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3.3 Krav til lokalt trådløst Nettverk  
Det lokale nettverket som de mobile enhetene benytter skal oppfylle kravene nedenfor.  

# Krav 

3.3.1 Mobile enheter som skal kobles på trådløs nett skal benytte egen nettverkssone. 
Soneinndeling skal vurderes utfra informasjonsklassifiseringen og brukergruppe.  

3.3.2 Nettverkskommunikasjon skal krypteres  i tråd med Fellesregional Kryptopolicy. 

3.3.3 Kun enheter som er innrullert i mobilitetsplattformen kan kobles til Sykehuspartners 
trådløse nettverk.  

 

3.4 Krav knyttet til Mobilitetsplattformen 
Dette kapittelet lister krav til mobilitetsplattformen og oppsett for sentral styring av de mobile 
enhetene.  

# Krav 

3.4.1 EMM skal konfigureres etter god sikkerhetspraksis og være i tråd med CIS-Controls eller 
tilsvarende. 

3.4.2 EMM skal konfigureres slik at det gjenspeiler per profil og være i tråd med godkjent 
løsningsdesign. Det skal så langt som mulig skal sperres for tjenester og funksjonalitet 
som ikke er fremgår av løsningsdesignet.  

3.4.3 Kun enheter med fastvare og operativsystem som er godkjent av Sykehuspartner skal 
innrulleres i mobilitetsplattformen.  

3.4.4 Innrullerte enheter skal kunne fjernslettes. 

3.4.5 Installasjon av mobilapplikasjoner skal utelukkende styres gjennom 
Mobilitetsplattformen. 

3.4.6 Loggdata for informasjonssikkerhet skal sendes til sentralt loggmottak og skal være i tråd 
med Loggføring av aktivitet og kontroll av logger.  

3.4.7 EMM skal sørge for at de innrullerte mobile enhetene har installert alle oppdateringer til 
operativsystem og applikasjoner innen rimelig tid.   

 
  

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
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6 NO-33 Regionale sikkerhetsprinsipper og –krav for fullt administrerte mobile enheter – versjon 1.1 

Sykehuspartner HF 

 

Regionale bruksvilkår fra Sykehuspartner HF  sikkerhet@sykehuspartner.no 

3.5 Tilleggskrav til de ulike typer mobile profiler  
I tillegg til kravene som er gitt under kapittel 3.2 Globale profilkrav, skal kravene i dette kapittelet 
følges for de ulike typer enhetene.  
 

3.5.1 Enheter med tilgang til særlig kategori av personopplysninger 
(pasient- og helseopplysninger) 

Tabellen nedenfor angir krav for enheter som benyttes til helse- og personopplysninger, som i praksis 
vil være profiler som benyttes av medarbeidere og pasienter.  

# Krav 

3.5.1.1 Applikasjoner som behandler personopplysninger skal ha autentiseringsmekanismer. 
Autentisering mot tjenester skal følge NO-16 – Fellesregional passordpolicy. 

3.5.1.2 Enhetene skal skjermes for uautorisert innsyn ved å blokkere innholdet på skjermen ved 
f.eks. låseskjerm og kreve jevnlig re-autentisering.   

3.5.1.3 Enheter skal ha aktivert PIN eller biometri for å låse opp enheten. Minimumslengde på 
PIN-kode er 4 siffer. 

3.5.1.4 Dersom Bluetooth aktiveres må dette etterfølge en av følgende: 

 Bruk av Bluetooth i Helse Sør-Øst 

 NIST Guide to Bluetooth Security 

3.5.1.5 Enheter som behandler eller lagrer helse- og personopplysninger skal følge HSØ policy 
for Lagring, arkivering og sletting av helse- og personopplysninger. 

3.5.1.6 Personopplysninger kan ikke benyttes til andre formål enn det som er hjemlet for 
tjenesten. Dette innebefatter, og er ikke begrenset til: 

o Lokasjonsdata 
o Loggdata 
o Metadata 
o Biometriske data 

3.5.1.7 Enheter skal beskyttes mot autorisert pålogging ved å implementere sperrer for 
passordgjetning. Dette kan gjøres ved en eksponentiell tidskurve for gjentatte 
påloggingsforsøk. Alternativt skal enheten sperres etter 10 forsøk.  

 

3.5.2 Enheter som deles av medarbeidere 
Tabellen nedenfor angir krav som er spesielle for enheter som deles mellom flere medarbeidere og 
kommer i tillegg til de generelle kravene som er angitt tidligere.  

# Krav 

3.5.2.1 Personlig informasjon skal ikke lagres lokalt på enhetene. 

 

3.5.3 Offentlige enheter 
Denne typen enhet som f.eks. publikumskiosker skiller seg fra andre enheter ved at de er åpent 
tilgjengelig for publikum     

# Krav 

3.5.3.1 Det skal i størst mulig grad foretas nullstilling av skjermbilder og annet innhold mellom 
hver bruk for å hindre innsyn. 

3.5.3.2 Offentlige enheter som skal kobles på trådløs nett skal benytte egen nettverkssone. 
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