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1. Hensikt og omfang 
Dette dokumentet beskriver policy for sertifikater i Helse Sør-Øst og beskriver krav og føringer 

innenfor sikkerhetskontroll, rutiner, operasjonelle krav og prosedyrer for sertifikattjenester 

innenfor Helse Sør-Østs PKI (Public Key Infrastructure). 

         Denne policy gjelder for alle sertifikater utstedt av Helse Sør-Østs PKI. 

2. Ansvarlige og dokumenter 
Sertifikatpolicyen (CP) utarbeides av CA-Administrator som er en del av Sikkerhet i 

Sykehuspartner HF og skal godkjennes av ISMB (Information Security Management Board) i 

Sykehuspartner HF. 

3. Helse Sør-Øst sertifikatpolicy (CP) 
3.1 Oversikt 

(Overview) 
Dette dokumentet beskriver sertifikatpolicy for Helse Sør-Øst. Sertifikatpolicyen (CP) definerer 

prosedyrer og operasjonelle krav som kreves ved utstedelse og administrasjon av digitalt signerte 

objekter innenfor Helse Sør-Østs PKI (Public Key Infrastructure). CP-en utarbeides av CA-

Administrator og godkjennes av ISMB (Information Security Management Board) i Sykehuspartner 

HF.  

CA-Administrator i Sykehuspartner HF utarbeider en eller flere CPS-er basert på denne CP-en, hvor 

internrevisor i Sykehuspartner HF skal føre tilsyn at CPS-en etterfølges og er i henhold til CP-en. 

                     
I henhold til IETF (Internet Engineering Task Force) PKIX (IETF Working Group on Public Key 

Infrastructure) RFC (Request For Comments) 3647 CP rammeverk er denne CP-en delt inn i ni deler 

som dekker sikkerhetskontroll, rutiner og prosedyrer for sertifikattjenester innenfor Helse Sør-Østs 

PKI. For å bevare malen spesifisert av RFC 3647 beholdes alle avsnittsoverskrifter, men avsnittene 

beskrives som «Ikke relevant» eller «ikke benyttet». 

3.2 Identifikasjon av Policy 

(Document Name and Identification) 
Alle Helse Sør-Østs sertifikater skal inneholde en entydig objekt identifikator (OID) som viser hvilken 

policy sertifikatet er utstedt under.  
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Alle sertifikater som utstedes, får automatisk OID tilhørende templaten som sertifikat utstedt under. 

Ut i fra dette feltet skal en sertifikatmottaker eller sertifikatkontrollør automatisk kunne avgjøre om 

et sertifikat passer en gitt type anvendelse. 

Helse Sør-Østs OID er 2.16.578.1.12.4.3, hvor sikkerhet har sin egen kategori med en sub-kategori for 

PKI. Denne OID-en er 2.16.578.1.12.4.3.101.509. Det første segmentet etter 509 skal alltid benyttes 

til hvilket HF objektet tilhører.  

Eks. 

             Regionalt PKI Objekt  = 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50. 

             Sykehuspartner HF PKI Objekt = 2.16.578.1.12.4.3.101.509.2. 

 
Informasjon om Helse Sør-Østs OID finnes her: 

https://sykehuspartner.fisp.no/teams/integrasjoner/_layouts/15/start.aspx#/Lists/OID%20%20Objek

t%20IDentifikator 

Følgende tabell viser sertifikater og dokumenter som er beskrevet i denne CP-en og dens tilknyttede 

OID. (x indikerer HF) 

Digitalt Signert objekter Object Identifier (OID) 

Policy Dokumenter 2.16.578.1.12.4.3.101.509.x.0 

 Dette CP dokumentet 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.0.1.1.0 

 Sykehuspartner HF CPS dokument 2.16.578.1.12.4.3.101.509.2.0.2.1.0 

TLS (Transport Layer Security)/SSL (Secure 
Sockets Layer) Certificates 

2.16.578.1.12.4.3.101.509.x.1 

 Manuelt TLS/SSL – Production 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.1.1.1 

 Manuelt TLS/SSL – Test 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.1.2.1 

 Automatisk TLS/SSL – Production 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.1.3.1 

 Automatisk TLS/SSL – Test 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.1.4.1 

Client Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.x.2 

 Manuelt Client Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.2.1.1 

 Automatisk Client Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.2.2.1 

User Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.x.3 

 User Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.3.1.1 

Object Signing Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.x.4 

 Code Signing Certificates 2.16.578.1.12.4.3.101.509.50.4.1.1 
 

Begrepene Manuelt og automatisk i listen over henviser til hvordan fornyelse av sertifikatene gjøres. 

Følgende tabell gir en kort beskrivelse og bruksområde for de forskjellige typene sertifikater:  

Sertifikat Bruksområde 

TLS(Transport Layer Security)/SSL (Secure 
Sockets Layer) Certificates 

 

 Manuelt TLS/SSL – Production Benyttes til å sikre nettverkskommunikasjon i 
produksjon og hvor det kreves manuell 
fornyelse sertifikat. 
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Levetid for sertifikatet er maksimalt 1 år 

 Manuelt TLS/SSL – Test Benyttes til å sikre nettverkskommunikasjon i 
test. 
 
Levetid for sertifikatet er maksimalt 6 
måneder. 

 Automatisk TLS/SSL – Production Benyttes til å sikre nettverkskommunikasjon i 
produksjon og hvor det kreves automatisk 
utstedt og fornyelse av sertifikatet.  
 
Levetid for sertifikatet er maksimalt 3 
måneder 

 Automatisk TLS/SSL – Test Benyttes til å sikre nettverkskommunikasjon i 
test for permanente testmiljøer hvor 
automatisk fornyelse av sertifikatet påkreves.  
 
Levetid for sertifikatet er maksimalt 3 
måneder. 

Client Certificates  

 Manuelt Client Certificates Benytte til å sikre nettverkskommunikasjon 
og identitet til servere og arbeidsstasjoner 
hvor manuelt fornyelse av sertifikatet kreves.  
 
Levetid for sertifikatet er maksimalt 1 år. 

 Automatisk Client Certificates Benytte til å sikre nettverkskommunikasjon 
og identitet til servere og arbeidsstasjoner 
hvor automatisk fornyelse av sertifikatet 
kreves.  
 
Levetid for sertifikatet er maksimalt 3 
måneder. 

User Certificates  

 User Certificates Benyttes til å identifisere personer. 
 
Levetid for sertifikatet er maksimalt 3 år og 
krever manuell utstedelse.. 

Object Signing Certificates  

 Code Signing Certificates Benyttes til å identifisere eieren av koden og 
at den signerte koden ikke er blitt endret. 

 

3.3 Bruksområde og aktører 

(PKI Participants) 

3.3.1 Sertifikatmyndigheter 

(Certification Authorities) 
Rot-CA og Utsteder-CA administreres av CA-Administrator med støtte for praktisk gjennomføring fra 

CA-forvalter i Sykehuspartner HF etter retningslinjer beskrevet i denne CP-en. Internrevisor i 

Sykehuspartner HF er ansvarlig for å føre tilsyn av CA (Certificate Authority) praksisen. CA-

Administrator i Sykehuspartner HF er ansvarlig for opprettelse, forvaltning av relaterte CPS-er og kan 
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etablere og godkjenne flere underordnede sertifikatinstanser (Utsteder-CA) som samsvarer med 

denne CP-en. CA-Administrator kan delegere ansvaret for rollen sertifikatusteder og CA-Forvalter til 

andre, men innenfor rammene av denne CP-en. 

En CA-Administrator av sertifikater underlagt denne CP-en skal: 

a) Operere i samsvar med betingelser i dette dokumentet. 
b) Lage et dokument som beskriver praksis for sertifikatutstedelse (CPS) og som referer til den 

aktuelle sertifikatpolicy. 
c) Bruke systemløsninger som er godkjent av RSV i Helse Sør-Øst. 

3.3.2 Registreringsenhet 

(Registration Authorities) 

En registreringsenhet (RA) skal operere i samsvar med betingelsene i dette dokumentet og den 

tilhørende CPS-en. CA-Administrator i Sykehuspartner HF (Helseforetak) har ansvar for RA-

funksjonen. CA-Administrator rådfører seg med CA-forvalter. 

3.3.3 Sertifikatholdere 

(Subscribers (End Entities)) 

Sertifikatholdere bruker Helse Sør-Østs PKI til forskjellige formål. For kryptering av kommunikasjon 

og data mellom servere/klienter, for å etablere tillit mellom servere/klienter og autentisering for å 

etablere tillit til en person, organisasjon eller gjenstands identitet benyttes SSL-sertifikater mens 

Code Signing-sertifikater brukes f.eks. til å verifisere integriteten til programvare og Macro-er. 

Clientsertifikater benyttes for eksempel ved bruk av nettverksautentisering (802.1x) og domene 

operasjoner.  Det henvises til kap 3.2. 

Sertifikater benyttes til dekryptering og monitoring av HTTPS trafikk. 

3.3.4 Avhengige parter 

(Relying Parties) 
Avhengige parter er enheter eller personer som er avhengig av et sertifikat og / eller digital signatur 

utstedt av Helse Sør-Øst. Avhengige parter må selv verifisere CRL (Certificate Revocation List) før den 

kan stole på informasjonen omtalt i et sertifikat. Plasseringen av CRL-biblioteker er beskrevet i 

sertifikatet. 

3.3.5 Andre aktører 

(Other Participants) 

Ikke relevant 

3.4 Bruksområder for sertifikater 

(Certificate Usage) 
Et digitalt sertifikat er en unik datafil som kryptografisk binder en identifisert sertifikatholder med en 

offentlig nøkkel. Et digitalt sertifikat tillater en enhet å ta en del av en elektronisk transaksjon ved å 

bevise sin identitet til andre deltagere. Dette kan være to servere som identifiser seg ovenfor 

hverandre og kan etablere en kryptert og identifisert forbindelse. 
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3.4.1.Godkjente bruksområder for sertifikater 

(Appropriate Certificate Uses) 
Sertifikater utstedt under denne CP-en skal kun benytte godkjente maler, brukes til formål definert i 

«key usage» og «extended key usage» feltene i sertifikatet og til de formålene som sertifikatmalen er 

tiltenkt. 

3.4.2 Ikke godkjent bruksområder for sertifikater 

(Prohibited Certificate Uses) 
Sertifikater gir ingen garantier for at et objekt som har fått utstedt et sertifikatet er troverdig, gyldig 

eller i samsvar med lover og regler. Et sertifikat fastslår kun at opplysningene i sertifikatet ble 

verifisert som korrekte da det ble utstedt. Kodesigneringssertifikater bekrefter ikke at koden er fri for 

skadevare, feil eller sikkerhetsrelaterte sårbarheter. 

3.5 Policy administrasjon 

(Policy Administration) 

3.5.1 Organisasjon som administrerer dokumenter 

(Organization Administering the Document) 
Denne CP-en og refererte dokumenter vedlikeholdes av CA-Administrator som er en del av Sikkerhet 

i Sykehuspartner HF og ansvarlig kan bli kontaktet på følgende adresse: 

Sykehuspartner HF 

Sikkerhet 

Pb 275 Skøyen, 0213 OSLO 

3.5.2 Kontakt person 

(Contact Person) 

  Sykehuspartner HF 
  Christian Jacobsen 
  Pb 275 Skøyen, 0213 OSLO 

3.5.3 Ansvarlig for å bestemme egnethet og anvendelse av denne policyen 

(Person Determining CP Suitability for the Policy) 

CA-Administrator som er en del av Sikkerhet i Sykehuspartner HF bestemmer egnethet og 

anvendelsen av denne CP-en. 

3.5.4  CP Godkjennelses prosess 

(CP approval procedures) 

CP-en utarbeides og vedlikeholdes av CA-Administrator som er en del av Sikkerhet i Sykehuspartner 

HF og godkjennes av ISMB (Information Security Management Board) i Sykehuspartner HF. CA-

Administrator gjør eventuelle endringer, enten ved å oppdatere hele CP-en eller ved å publisere et 

tillegg til denne. CA-Administrator avgjør hvorvidt endring av denne CP-en krever varsel og om den 

må godkjennes på nytt av ISMB (Information Security Management Board) i Sykehuspartner HF. 
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3.6 Definisjoner og akronymer (Definitions and Acronyms) 

3.6.1 Definisjoner (Definitions) 
«Avhengig part» er personer eller tjenester som er avhengig av sertifikattjenesten. 
«CA-Administrator» er personer som er ansvarlig for hele eller deler av sertifikatinfrastrukturen. 
«CA-Forvalter» er en person som støtter CA-Administrator med teknisk og praktisk forvaltning av 
sertifikatstrukturen. 
«PKI-forvalter» er personer som er ansvarlig for Privat Nøkkel Infrastrukturen (PKI). 
«Sertifikatutsteder» er personer som kan utstede sertifikater fra en utsteder-instans. 
«Registreringsenhet» er enheten som er ansvarlig for mottak og verifiserings prosessen ved 
bestilling av sertifikat, fornyelse eller revokering. 
«Sertifikatholder» er enheten, serveren eller personen som har mottatt og benytter et utstedt 
sertifikat. 
«Sertifikatmottaker / Sertifikateier» er personen som mottar sertifikatet og er ansvarlig for 
sertifikatet, men ikke benytter det.  
«Sertifikatkontrollør» er person eller enhet som kontrollerer gyldigheten av et sertifikat. 
«Utsteder instanser» er servere som utsteder sertifikater, Issuing-CA. 
«Nøkkelpar» betyr en privat nøkkel og den tilhørende offentlige nøkkel. 
«Privatnøkkel» er nøkkelen i nøkkelparet som oppbevares hemmelig av eieren av nøkkelparet og 
benyttes til å lage en digitale signaturen og/eller de kryptere elektronisk data som var kryptert 
med en tilhørende offentlig nøkkelen 
«Offentlig nøkkel» er nøkkelen i nøkkelparet som kan bli gitt ut offentlig av eieren av tilhørende 
privat nøkkel og benyttes av avhengige parter til å verifisere digitale signaturer av eieren av 
tilhørende privat nøkkel og/eller kryptere data som kan bli dekryptert av den som besitter privat 
nøkkelen. 
"Respittperiode" er tidsperioden fra revokering igangsettes til revokeringen faktisk er utført. På 
engelsk «grace period». 

3.6.2 Akronymer (Acronyms) 

CA Certificate Authority or Certification Authority 

CN Common Name 

CP Certificate Policy 

CPS Certification Practice Statement / Praksis for sertifikatutstedelse 

CRL Certificate Revocation List 

CSR Certificate Signing Request 

DN Distinguished Name 

DNS Domain Name Service 

FIPS (US Government) Federal Information Processing Standard 

HF Helseforetak 

HSM Hardware Security Module 

IETF Internet Engineering Task Force 

IGTF International Grid Trust Federation  

ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector 

OCSP Online Certificate Status Protocol 

OID Object Identifier 

PKI Public Key Infrastructure 

PKIX IETF Working Group on Public Key Infrastructure 

RA Registration Authority 

RFC Request For Comments 
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SSL Secure Sockets Layer 

TLS Transport Layer Security 

UPN User Principal Name  

X.509 The ITU-T standard for Certificates and their corresponding authentication framework 

  ISMB                 Information Security Management Board 

4. Publication and repository responsibilities 

4.1 Bibliotek 

(Repositories) 

Utstederinstanser skal publisere alle betrodde CA-sertifikater og kryss-sertifikater, utstedt til og fra 

utsteder CA, sertifikatopphevelseslister for utstedte digitale sertifikater, CP og CPS i et bibliotek. 

Utsteder CA skal påse at dens rot-sertifikater og sertifikatopphevelseslister er tilgjengelig i henhold til 

kritikalitets kategori 1a i Sykehuspartner HF.  

Helse Sør-Øst’s bibliotek er tilgjengelig på følgende tilgjengelige biblioteker: 

http://pki1.helsehf.no 

http://pki2.helsehf.no 

 Informasjon om kritikalitets kategori er vist i tabellene under:  

 

Tabell 1 – Kritikalitets kategorier 

Kritikalitets 

kategori Krisekategori Akseptert nedetid Merknad

RPO => Datamengde som 

aksepteres mistet ved 

nedfall. Angis i antall 

minutter og timer systemet 

ligger nede. 

RTO => Angir hvor lang 

tid systemet aksepteres 

utilgjemgelig. Angis i 

antall minutter og 

timer.

RPO fra 1 dag til 7 dager

RTO = fra 2 dag til 7 dager

Intern katastrofe, ødleggelse lokalt i datasenter. Skal dekkes av DRP (Disaster 

Recovery Plan).                                                                                

Tjenesteforstyrrelse, feil på hardware eller software. Dekkes ikke av DRP 

(Disaster Recovery Plan).

RPO fra 1 time til 24 timer

RTO fra1 time til 48 timer

2-Kritisk

3-Ikke kritisk Tjenesteforstyrrelse, feil på hardware eller software. Dekkes ikke av DRP (Disaster 

Recovery Plan).

1-Høyt kritisk

RTO  settes fra 0 til 60 

minutter

RPO  settes fra 0 til 60 

minutter

Ekstern Katastrofe, total ødeleggelse av datacenter, med ødeleggelse av 

infrastruktur i hele området. Skal dekkes av DRP (Disaster Recovery Plan).  

Intern katastrofe, ødleggelse lokalt i datasenter. Skal dekkes av DRP (Disaster 

Recovery Plan).                                                                                

Tjenesteforstyrrelse, feil på hardware eller software. Dekkes ikke av DRP 

(Disaster Recovery Plan).
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Tabell 2 – Kritikalitet / viktighetsskala 

4.2 Publisering av sertifikatinformasjon 

(Publication of Certification Information) 
Utsteder-CA skal tilgjengeliggjøre følgende informasjon på intern webside for alle HF som benytter 

PKI-en: Rot-sertifikat, kryss-sertifikater, CRL-er, CP og CPS. Disse er tilgjengelige på:  

http://pki1.helsehf.no 

http://pki2.helsehf.no 

4.3 Tid eller frekvens for publisering 

(Time or Frequency of Publication) 

CA-sertifikater skal publiseres i et bibliotek så snart som mulig etter utstedelse. CRL for 

sluttbrukersertifikater skal utstedes minst 1 gang i uka. CRL for CA-sertifikater skal utstedes minst 

hvert halvår og innen 2 timer dersom et CA-sertifikat er revokert. Nye eller endrede versjoner av CP 

og denne CPS-en skal publiseres innen 30 dager etter sin godkjenning. 

4.4 Tilgangskontroll til biblioteker 

(Access Controls on Repositories) 

Informasjonen som skal publiseres i biblioteket er kategorisert som intern informasjon (nivå 2) i 

henhold til Sykehuspartner HFs kontekstmodell. Utsteder skal gi ubegrenset lesetilgang til sine 

bibliotek og skal benytte logiske og fysiske kontroller for å hindre uautorisert skrivetilgang til slike 

biblioteker. 

5. Identifikasjon og legitimering (Identification and Authentication) 
Dette kapitlet beskriver regler og praksis som skal følges for å identifisere og kontrollere legitimasjon 

for personer og organisasjoner før de kan få utlevert sertifikater. 

Kritikalitet Tiltak
Synkron/asynkron data replikering mellom SDS1/SDS3. 

Underliggende data for systemer i denne klassen skal være 

konsistente over SDS1/SDS3

Duplisert underliggende hardware  (ESX, Switcher, lagring etc) 

Clusterbasert mellomvare 

Løsningen skal settes opp på Vm Ware.

Lastbalansering over Cisco Ace/F5

Duplisert underliggende hardware  (ESX, SWITCH, lagring etc)  

Clusterbasert mellomvare 

Løsningen settes opp på Vm Ware

Lastbalansering over Cisco Ace/F5

Duplisert underliggende hardware  (ESX, Switcher, lagring etc) 

Løsningen settes opp på Vm Ware

3-Ikke kritisk Ingen krav

2-Kritisk

1b-Høyt kritisk

Utløser ingen redundans. 

Hardware feil for hele løsningen  

Logiske feil (software feil)   

Skalering mot peaklaster 

Utløser redundans mot følgende feil

Skalering mot peaklaster 

Hardware feil for hele løsningen

1a-Høyt kritisk                Utfall av datasenter (Disaster)  

Hardware feil for hele løsningen  

Logiske feil (software feil)   

Skalering mot peaklaster 

Lastbalansering mot brukere og eventuelle integrasjoner

Lastbalansering mot brukere og eventuelle integrasjoner
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5.1 Navnestandard 

(Naming) 

5.1.1 Navnetyper 

(Types of Names) 

I sertifikater skal feltene «subject» og «issuer» inneholde informasjon av typen “Distinguished Name” 

- (DN) som definert i X.500 rammeverket. Et DN er en sekvens av betegnelser (attributter) om en 

entitet (f. eks. en person) som unikt definerer vedkommende.  

En person kan ha mer enn ett sertifikat med samme distinguished name. Subject Alternate Name 

(SAN) må inneholde et eller flere FQDN. Gyldige FQDN må opprettes i DNS (Domain Name Service). 

Common name (CN) kan være FQDN eller alias. Innholdet i FQDN og SAN feltet skal være likt.  

5.1.2 Behov for at navn skal være meningsfulle 

(Need for Names to be Meaningful) 

Når det er aktuelt, skal sertifikatutsteder bruke unike navn for å identifisere både subjektet og 

utstederen av sertifikatet. 

Når det er aktuelt, skal sertifikatutsteder sikre at User Principal Name (UPN) er unikt og gjenspeiler 

organisasjonsstrukturen. 

5.1.3 Anonyme eller pseudonyme sertifikatholdere  

(Anonymity or Pseudonymity of Subscribers) 
Sertifikatutsteder kan gi enheter pseudonyme sertifikater forutsatt at slike sertifikater ikke er forbudt 

i henhold til gjeldende retningslinjer (f.eks. for sertifikattype, nivå, eller sertifikatprofil) og at navnet 

er unikt. Anonyme sertifikater tillattes ikke. 

5.1.4 Regler for å tolke forskjellige navn skjemaer  

(Rules for Interpreting Various Name Forms) 

Distinguished Navn i sertifikater tolkes ved hjelp av X.500 standarder og ASN.1 syntaks. Se RFC 

(Request For Comments) 2253 og RFC 2616 for mer informasjon om hvordan X.500 unike navn i 

sertifikater er tolket som Uniform Resource Identifier og HTTP referanser. 

5.1.5 Unike navn  

(Uniqueness of Names) 

CA-Forvalter skal i samarbeid med sertifikatusteder håndheve at unike navn benyttes i sertifikater 

som er klarert i Helse Sør-Østs PKI. Sertifikatusteder kan håndheve unike navn ved å kreve at hvert 

sertifikat har et CN/ SAN som inngår som en del av subjektet. 

5.1.6 Annerkjennelse, autentisering og Varemerkers rolle 

(Recognition, Authentication, and Role of Trademarks) 

Sertifikatmottaker kan ikke be om sertifikater med innhold som krenker intellektuelle rettigheter 

tilhørende en annen enhet. Med mindre noe annet er angitt, krever ikke CP-en at sertifikatutsteder 
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skal bekrefte en søkers rett til å bruke et varemerke. Registreringsenheten kan avvise enhver søknad 

eller kreve revokering av et sertifikat som er en del av en tvist om et varemerke. 

5.2 Innledende identitets validering  

(Initial Identity Validation) 

En registreringsenhet og sertifikatutsteder kan bruke alle lovlige midler for kommunikasjon eller 

undersøkelser for å fastslå identiteten til en organisatorisk eller enkelt søker. Sertifikatutsteder kan 

nekte å utstede et sertifikat etter eget skjønn. 

5.2.1 Metode for å bevise besittelse av Privat Nøkkel  

(Method to Prove Possession of Private Key) 

Ikke relevant. 

5.2.2 Autentisering av organisasjonsidentitet (Authentication of Organization Identity) 

Sertifikatutsteder kan etter eget skjønn utstede alle sertifikater som inneholder eller på annen måte 

representerer utsteder eller interesser i sin organisasjonsstruktur, så lenge disse sertifikatene ikke er 

forbudt ved policy. 

5.2.3 Validering av identitet (Authentication of Individual Identity) 

Registreringsenheten skal verifisere identitet i samsvar med prosessen etablert i CPS som oppfyller 

følgende minstekrav: 

Sertifikat Validering 

Manuelt TLS/SSL – Production Søkers identitet skal valideres ved hjelp av at 
søkeren logger seg inn i change management 
systemet og legger inn søknad. Change 
management systemet skal validere at 
søkeren har gyldig brukerkonto. 

Automatisk TLS/SSL - Production Søkers identitet skal valideres ved hjelp av at 
søkeren logger seg inn i change management 
systemet og legger inn søknad. Change 
management systemet skal validere at 
søkeren har gyldig brukerkonto. 

Manuelt TLS/SSL – Test Identitet til søker skal valideres ved hjelp av 
at søkeren logger seg inn i change 
management systemet og legger inn søknad. 
Change management systemet skal validere 
at søkeren har gyldig brukerkonto. 

Automatisk TLS/SSL – Test Søkers identitet skal valideres ved hjelp av at 
søkeren logger seg inn i change management 
systemet og legger inn søknad. Change 
management systemet skal validere at 
søkeren har gyldig brukerkonto. 

Manuelt Client Certificates Søkers identitet skal valideres ved hjelp av at 
søkeren logger seg inn i change management 
systemet og legger inn søknad. Change 
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management systemet skal validere at 
søkeren har gyldig brukerkonto. 

Manuelt Client Certificates Søkers identitet skal valideres ved hjelp av at 
søkeren logger seg inn i change management 
systemet og legger inn søknad. Change 
management systemet skal validere at 
søkeren har gyldig brukerkonto. 

Manuelt User Certificates Søkers identitet skal valideres ved personlig 
oppmøte og verifisering av gyldig 
identifikasjonsmiddel. Identifikasjon benytter 
system for LRA (lokal registrerings 
autoritet).Sertifikatet utstedes på smart kort. 

Code Signing Certificates Søkers identitet skal valideres ved hjelp av at 
søkeren logger seg inn i change management 
systemet og legger inn søknad. Change 
management systemet skal validere at 
søkeren har gyldig brukerkonto. 

 

5.2.4 Ubekreftet informasjon (Non-Verified Subscriber Information) 

Ubekreftet informasjon skal aldri tas med i et TLS/SSL, Manuelt, Automatisk eller Code Signing 

Sertifikat. 

5.2.5 Validering av fullmakt (Validation of Authority) 

Fullmakten for sertifikatforespørsler blir bekreftet som følger: 

Sertifikat Validering 

Manuelt og Automatisk TLS/SSL Certificates Søkers kontaktinformasjon skal bekreftes 
med en autorativ kilde innenfor søkerens 
organisasjon med en pålitelig metode for 
kommunikasjon av registreringsenheten eller 
personer som har fått fullmakt til å utstede 
sertifikattypen. Kontaktinformasjon blir så 
brukt til å bekrefte ektheten av 
sertifikatsøknaden og søkerens rett til å 
bestille, fornye eller revokere et sertifikat av 
denne typen. 

Manuelt og Automatisk Client Certificates Søkers kontaktinformasjon skal bekreftes 
med en autorativ kilde innenfor søkerens 
organisasjon med en pålitelig metode for 
kommunikasjon av registreringsenheten eller 
personer som har fått fullmakt til å utstede 
sertifikattypen. Kontaktinformasjon blir så 
brukt til å bekrefte ektheten av 
sertifikatsøknaden og søkerens rett til å 
bestille, fornye eller revokere et sertifikat av 
denne typen. 
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Manuelt User Certificates Søkers kontaktinformasjon skal bekreftes 
med en autorativ kilde innenfor søkerens 
organisasjon med en pålitelig metode for 
kommunikasjon av registreringsenheten eller 
personer som har fått fullmakt til å utstede 
sertifikattypen. Kontaktinformasjon blir så 
brukt til å bekrefte ektheten av 
sertifikatsøknaden og søkerens rett til å 
bestille, fornye eller revokere et sertifikat av 
denne typen. 

Code Signing Certificates Søkers kontaktinformasjon skal bekreftes 
med en autorativ kilde innenfor søkerens 
organisasjon med en pålitelig metode for 
kommunikasjon av registreringsenheten eller 
personer som har fått fullmakt til å utstede 
sertifikattypen. Kontaktinformasjon blir så 
brukt til å bekrefte ektheten av 
sertifikatsøknaden og søkerens rett til å 
bestille, fornye eller revokere et sertifikat av 
denne typen. 

 

CA-Administrator skal innføre en rutine der en kan begrense antall individer med fullmakt til å 

anmode sertifikater. CA-Administrator skal kunne utgi en liste over autoriserte personell som kan 

bestille sertifikat etter å ha mottatt forespørsel om slik informasjon. CA-Forvalter gir input til prosess 

og forvalter både løsning for håndtering av anmodninger og lister over de som kan anmode. 

5.2.6 Kriterier for samarbeid 

(Criteria for Interoperation) 

Ikke relevant 

5.3 Identifisering og autorisering for nøkkelfornyelse forespørsler 

(Identification and Authentication for Re-Key Requests) 

 

5.3.1 Identifisering og autorisering for nøkkelfornyelsesrutiner (Identification and 

Authentication for Routine Re-Key) 
En sertifikatutsteder kan tillate sertifikatholder av TLS/SSL og Code Signing sertifikater for å 

autentisere seg over en TLS / SSL sesjon med brukernavn og passord. Hver sertifikatholder skal 

gjenopprette sin identitet ved hjelp av den innledende registreringsprosessen i 0i henhold til 

følgende tabell: 

Sertifikat Rutine for nøkkelfornyelse Re-valideringskrav 

Manuelt og Automatisk 

TLS/SSL Certificates 

Brukernavn og passord Minst hvert år 

Manuelt og Automatisk 

Certificates 

Brukernavn og passord Minst hvert år 

Manuelt User Certificates Brukernavn og passord eller 

tilhørende privat nøkkel 

Minst hvert 3.år 

Code Signing Certificates Brukernavn og passord Minst hvert år 
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Sertifikatutsteder skal ikke fornye en nøkkel til et sertifikat uten ytterligere godkjenning dersom 

dette ville tillate sertifikatholder å bruke sertifikatet utover tidsrommet som er beskrevet ovenfor. 

5.3.2 Identifisering og autorisering for nøkkelfornyelse etter revokering (Identification and 

Authentication for Re-Key after Revocation) 

Sertifikatutsteder skal kreve at sertifikatholder for revokerte sertifikater (for andre grunner en 

rutinemessig sertifikatfornyelse, oppdatering eller modifikasjoner) gjennomgår den innledende 

registreringsprosessen (beskrevet i kapittel 0) for å få et nytt sertifikat. 

5.4 Identifisering og autorisering for revokeringsforespørsler (Identification and 

Authentication for Revocation Request) 

Sertifikatutsteder eller registreringsenhet som har godkjent sertifikatet skal godkjenne alle 

revokeringsforespørsler. Sertifikatholder eller tjenesteansvarlig kan søke om revokering. 

6. Operasjonelle krav for sertifikatforvaltning 

(Certicate life-cycle operational requirements) 
Dette kapitlet beskriver overordnede operasjonelle krav til sertifikatutstedere, registreringsenheter 

og sertifikatsøkere /sertifikatholdere. 

6.1 Sertifikatsøknad 

(Certificate Application) 

6.1.1 Hvem kan sende søknad om sertifikat 

(Who can Submit a Certificate Application) 
Tjenesteansvarlig (CI Owner / TA / AA) eller en person med fullmakt til å anmode sertifikater på 

vegne av tjenesteansvarlig (CI Owner / TA / AA) kan sende sertifikatforespørsler. Tjenesteansvarlig (CI 

Owner / TA / AA) er ansvarlig for alle data som tjenesteansvarlig (CI Owner / TA / AA) eller en person 

med fullmakt overleverer til sertifikatutsteder og registreringsenheten. CA-Administrator er ansvarlig 

for å opprette ett register over hvem som kan anmode sertifikater. CA- forvalter har ansvaret for å 

drifte dette register. Det henvise til CPS for flere detaljer rundt dette. 

6.1.2 Registeringsprosessen og ansvarsområder 

(Enrollment Process and Responsibilities) 
Registreringsenheten er ansvarlig for at identiteten til alle sertifikatsøkere er bekreftet i samsvar med 

denne CP og gjeldende CPS før utstedelse av et sertifikat. Sertifikatsøkeren har ansvar for å levere 

tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon for at disse kan utføre den nødvendige verifisering av 

identitet før utstedelse av et sertifikat. 
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6.2 Behandling av sertifikatsøknader  

(Certificate Application Processing) 

6.2.1 Utførelse av identifisering- og autentiseringsfunksjoner  

(Performing Identification and Authentication Functions) 
Registreringsenheten skal identifisere og kontrollere hver søker i samsvar med denne CP og 

gjeldende Certification Practice Statement (CPS). Hvis databaser eller andre kilder blir brukt til å 

bekrefte sensitive eller konfidensielle attributter for en sertifikatsøker, så skal sensitiv informasjon 

utveksles på en konfidensiell manipuleringssikker måte som er beskyttet mot uautorisert tilgang og 

som kan spores. 

6.2.2 Godkjennelse eller avvisning av sertifikatsøknader 

(Approval or Rejection of Certificate Applications) 
Registreringsenheten skal avvise enhver sertifikatsøknad som ikke kan verifiseres. 

Registreringsenheten eller sertifikatutsteder kan også avvise en sertifikatsøknad på rimelig grunnlag, 

herunder om sertifikatet kan skade Helse Sør-Øst virksomhet eller omdømme. Registreringsenheten 

eller sertifikatutsteder må ikke nødvendigvis gi en begrunnelse for å avvise en sertifikatsøknad, men 

skal følge bransjestandarder når de godkjenner og utsteder sertifikater. Sertifikatutsteder skal kreve 

at sertifikatsøker verifiserer informasjonen i et sertifikat før det tas i bruk. 

6.2.3 Behandlingstid for sertifikatsøknader 

(Time to Process Certificate Applications) 

Alle parter som er involvert i behandling av en sertifikatsøknad skal gjennomføre rimelige tiltak for å 

sikre at sertifikatsøknaden behandles innen fem virkedager. 

6.3 Sertifikatutstedelse  

(Certificate Issuance) 

6.3.1 CA- oppgaver under sertifikatutstedelse 

(CA Actions during Certificate Issuance) 

Registreringsenheten og sertifikatutsteder skal beskytte databaser under sin kontroll, og som brukes 

til å bekrefte sertifikatholders identitetsinformasjon fra uautorisert endring eller bruk. Alle involverte 

parter skal utføre sine handlinger under sertifikatutstedelsesprosessen i henhold til styringssystemet 

for informasjonssikkerhet. 

6.3.2 Varsel til sertifikatsøker fra CA for utstedelse av sertifikat  

(Notification to Subscriber by the CA of Issuance of Certificate) 

Sertifikatutsteder skal informere sertifikatsøkeren innen fem virkedager etter utstedelse og skal 

bruke pålitelige mekanismer for å levere sertifikatet til sertifikatsøkeren. 
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6.4 Aksept av sertifikater 

(Certificate Acceptance) 

6.4.1 Handling som bekrefter aksept av sertifikat 

(Conduct Constituting Certificate Acceptance) 

Sertifikatutsteder antar at et utsted sertifikat er akseptert av anmoder fem dager etter mottakelse 

dersom utsteder ikke mottar annen informasjon fra anmoder.  

6.4.2 Publisering av sertifikatet for CA-er 

(Publication of the Certificate by the CA) 

CA-er skal offentliggjøre alle CA-sertifikater til utsteder CA-ens godkjente biblioteker. 

6.4.3 Varsling om sertifikatutstedelse fra CA-er til andre enheter 

(Notification of Certificate Issuance by the CA to Other Entities) 

Ikke relevant 

6.5 Nøkkelpar og bruk av sertifikater 

(Key Pair and Certificate Usage) 

6.5.1 Sertifkatholders private nøkler og bruk av sertifikater 

(Subscriber Private Key and Certificate Usage) 

Alle sertifikatholdere skal beskytte sine private nøkler fra uautorisert bruk eller utlevering til en 

tredjepart, og skal kun bruke sine private nøkler i henhold til bruksområder som er angitt i 

sertifikatet. 

6.5.2 Avhengige parters offentlige nøkler og bruk av sertifikater 

Relying Party Public Key and Certificate Usage 

Avhengige parter skal bruke programvare som er kompatibel med X.509 (The ITU-T standard for 

Certificates and their corresponding authentication framework) og gjeldende IETF PKIX standarder. 

Sertifikatutsteder skal angi restriksjoner for bruk av et sertifikat gjennom sertifikatutvidelser og skal 

angi mekanismen(e) for å finne sertifikatgyldighet (CRL). Avhengige parter må behandle og følge 

denne informasjonen i samsvar med sine forpliktelser som en avhengige part. 

En avhengig part bør bruke skjønn når man gjør seg avhengig av et sertifikat og bør vurdere 

totaliteten av omstendighetene og risiko for tap før avhengig part stoler på et sertifikat. Det å stole 

på en digital signatur eller sertifikat som ikke er behandlet i samsvar med gjeldende standarder kan 

medføre risiko for den avhengige part. Avhengig part er ansvarlig for slik risiko. Hvis 

omstendighetene tilsier at ytterligere forsikringer er nødvendig, må avhengig part få slike forsikringer 

før sertifikatet tas i bruk. 
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6.6 Fornyelse av sertifikater 

(Certificate Renewal) 

6.6.1 Årsak til fornyelse av sertifikat 

(Circumstance for Certificate Renewal) 

Sertifikatusteder kan fornye et sertifikat dersom: 

1. Tilhørende offentlig nøkkel ikke har nådd slutten av sin gyldighetsperiode. 
2. Sertifikatholders navn og attributter er uendret. 
3. Tilhørende private nøkkel forblir ukompromittert. 
4. Re-verifisering av sertifikateiers identitet ikke kreves i henhold til 0. 

Sertifikatutsteder kan også fornye et sertifikat hvis et CA-sertifikat er nøkkelfornyet. Etter fornying av 

et klientsertifikat kan sertifikatusteder ikke nøkkelfornye, fornye eller endre det gamle sertifikatet. 

6.6.2 Hvem kan søke om fornyelse 

(Who May Request Renewal) 

Autorisert representant for en sertifikatholder kan be om fornyelse av sertifikater. En 

sertifikatutsteder kan fornye et sertifikat uten en tilsvarende forespørsel hvis signeringssertifikatet er 

nøkkelfornyet. Det henvises til CPS for detaljer. 

6.6.3 Prosess for fornyelse av sertifikat 

(Processing Certificate Renewal Requests) 

Sertifikatutsteder kan kreve ny bekreftelse eller verifikasjon av informasjon i et sertifikat før 

fornyelse. 

6.6.4 Varsling ved sertifikatfornyelse til sertfikatholder  

(Notification of New Certificate Issuance to Subscriber) 

Sertifikatutsteder skal informere sertifikatholderen innen fem virkedager etter utstedelse og skal 

bruke pålitelige mekanismer for å levere sertifikatet til sertifikatsøkeren. 

6.6.5 Handling som bekrefter aksept av et fornyet sertifikat  

(Conduct constituting acceptance of a renewal certificate) 

Sertifikatutsteder antar at et fornyet sertifikat er akseptert av anmoder fem virkedager etter 

mottakelse dersom utsteder ikke mottar annen informasjon fra anmoder. 

6.6.6 Publisering av fornyet CA sertifikat 

(Publication of the renewal certificate by the CA) 

CA-Forvalter skal publisere fornyet CA sertifikater til biblioteker på utsteder CA-ers biblioteker. 

6.6.7 Varsling ved utstedelse av CA sertifikater til andre enheter 

(Notification of certificate issuance by the CA to other entities) 

Ikke relevant 
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6.7 Sertifikat nøkkelfornyelse 

(Certificate Re-Key) 

6.7.1 Omstendigheter for sertifikat nøkkelfornyelse 

(Circumstance for Certificate Re-Key) 

Nøkkelfornyelse av et sertifikat består av å skape et nytt sertifikat med en annen offentlig nøkkel (og 

serienummer) og samtidig beholde det resterende innholdet i det gamle sertifikatet. Det nye 

sertifikatet kan ha en annen gyldighetsperiode, key identifiers, ulike CRL og OCSP distribusjon 

punkter, og / eller bli signert med en annen nøkkel. 

Sertifikatholder som ber om nøkkelfornyelse av et sertifikat skal identifisere seg ved hjelp av sin 

nåværende signaturnøkkel som er tillatt etter 0. 

Etter nøkkelfornyelse av et sertifikat, kan sertifikatutsteder ikke nøkkelfornye, fornye eller endre det 

gamle sertifikatet. Nøkkelfornyelse utføres ikke med mindre det er særskilt krav (ved helt spesielle 

behov som ikke kan løses med nytt sertifikat). 

6.7.2 Hvem kan søke om nøkkelfornyelse 

(Who May Request Certification of a New Public Key) 

Sertifikatutsteder kan starte prosessen for nøkkelfornyelse på anmodning fra sertifikatholder eller 

etter eget skjønn. 

6.7.3 Prosess for nøkkelfornyelse 

(Processing Certificate Re-Keying Requests) 

Sertifikatutsteder kan kreve forlengelse av re-validering av sertifikatholder før nøkkelfornyelse av et 

sertifikat. Som et minimum skal sertifikatutsteder i samsvar med 0identifisere sertifikatholder før 

nøkkelfornyelse av sertifikatet. 

6.7.4 Varsling ved sertifikatfornyelse til sertfikatholder  

(Notification of New Certificate Issuance to Subscriber) 

Sertifikatutsteder skal informere sertifikatholderen innen fem virkedager etter utstedelse og skal 

bruke pålitelige mekanismer for å levere sertifikatet til sertifikatsøkeren. 

6.7.5 Handling som bekrefter aksept av nøkkelfornyet sertifikat  

(Conduct Constituting Acceptance of a Re-Keyed Certificate) 

Sertifikatutsteder antar at et nøkkelfornyet sertifikat er akseptert av anmoder fem virkedager etter 

mottakelse dersom utsteder ikke mottar annen informasjon fra anmoder.  

6.7.6 Publisering av nøkkel fornyet sertifikat 

(Publication of the Re-Keyed Certificate by the CA) 

Sertifikatutsteder skal publisere public key til nøkkelfornyede sertifikater til biblioteker på utsteder 

CA-ers biblioteker. 
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6.7.7 Varsling ved utstedelse av sertifikater til andre enheter 

(Notification of Certificate Issuance by the CA to Other Entities) 

Ikke relevant 

6.8 Endring av sertifikat 

(Certificate Modification) 

6.8.1 Omstendigheter for endring av sertifikat 

(Circumstance for Certificate Modification) 

Endring av et sertifikat betyr å skape et nytt sertifikat for den samme sertifikatholderen med 

autentisert informasjon som er litt forskjellig fra det gamle sertifikatet (f.eks endringer i e-

postadressen eller ikke-essensielle deler av navn eller attributter), forutsatt at endringen ellers er i 

samsvar med denne CP-en. Det nye sertifikatet kan ha samme eller ny offentlig nøkkel. 

Etter endring av et sertifikat, kan sertifikatusteder revokere det gamle sertifikatet, men vil ikke kunne 

nøkkel fornye, fornye eller endre det gamle sertifikatet. 

6.8.2 Hvem kan søke om endring av sertifikat 

(Who May Request Certificate Modification) 

Sertifikatusteder kan starte prosessen for endring av sertifikat på anmodning fra sertifikatholder. 

6.8.3 Prosess for endring av sertifikat 

(Processing Certificate Modification Requests) 

Etter å ha mottatt en anmodning om endring skal sertifikatusteder bekrefter enhver informasjon som 

er endret i det modifiserte sertifikat. Sertifikatutsteder vil bare utstede endret sertifikat etter fullført 

verifisering av all endret informasjon. Gyldighetsperioden for et modifisert sertifikat må ikke strekke 

seg utover de gjeldende frister funnet i avsnitt 0eller 0. 

6.8.4 Varsling ved utstedt endret sertifikat til sertifikatholder 

(Notification of New Certificate Issuance to Subscriber) 

Sertifikatutsteder skal informere sertifikatholderen innen fem virkedager etter utstedelse og skal 

bruke pålitelige mekanismer for å levere sertifikatet til sertifikatsøkeren. 

6.8.5 Handling som bekrefter endret av sertifikat 

(Conduct Constituting Acceptance of Modified Certificate) 

Sertifikatutsteder antar at et endret sertifikat er akseptert av anmoder fem virkedager etter 

mottakelse dersom utsteder ikke mottar annen informasjon fra anmoder.  
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6.8.6 Publisering av endret sertfikat 

(Publication of the Modified Certificate by the CA) 

Sertifikatutsteder skal publisere public key til nøkkel fornyet sertifikater til biblioteker på utsteder 

CA-ers biblioteker. 

6.8.7 Varsling ved utstedelse av sertifikater til andre enheter 

(Notification of Certificate Issuance by the CA to Other Entities) 

Ikke relevant 

6.9 Sertifikatrevokering 

(Certificate Revocation and Suspension) 

6.9.1 Årsak til revokering 
(Circumstances for Revocation) 

Revokering av et sertifikat avslutter gyldigheten for et sertifikatet før sertifikatets gyldighetsperiode 

utløper. Før revokering av et sertifikat skal registreringsenheten verifisere at 

revokeringsforespørselen ble gjort av enten sertifikatholder eller tjenesteansvarlig i henhold til 

godkjent change management rutiner for revokering. 

Sertifikatutsteder skal revokere et sertifikat dersom sertifikatusteder er klar over at: 

1. Sertifikatholder eller tjenestenansvarlig (CI Owner/TA /AA) har bedt om revokering av sitt 
sertifikat. 

2. Sertifikatholder eller tjenestenansvarlig (CI Owner/TA /AA) ikke har godkjent den 
opprinnelige sertifikatforespørselen. 

3. Privat nøkkel knyttet til sertifikatet eller privat nøkkel som brukes til å signere sertifikatet er 
blitt kompromittert eller misbrukt. 

4. Sertifikatholder eller tjenestenansvarlig (CI Owner/TA /AA) ikke har oppfylt sitt ansvar i 
forhold til CP-en eller CPS-en. 

5. Sertifikatholder, tjenestenansvarlig (CI Owner/TA /AA) eller sertifikatutsteders forpliktelser i 
henhold til CP/CPS blir forsinket eller forhindret av forhold utenfor partens rimelige kontroll, 
inkludert datamaskin eller kommunikasjonssvikt, og som et resultat er et annet 
informasjonssystem vesentlig truet eller utsatt. 

6. Sertifikatholder eller tjenestenansvarlig (CI Owner/TA /AA) eller annen enhet som sertifikatet 
ble utsted til har mistet sine rettigheter til et navn, enhet, IP-adresse, domenenavn, eller 
annen egenskap som var forbundet med sertifikatet. 

7. Et wildcard sertifikat ble brukt til å godkjenne en bedragersk misvisende underordnet 
domenenavn. 

8. Sertifikatet ble ikke utstedt i samsvar med CP, CPS, eller gjeldende bransjestandarder. 
9. CA-Administrator har mottatt en lovlig og bindende ordre fra et tilsynsorgan for å inndra 

sertifikatet. 
10. CA-Administrator opphører drift og ikke legger til rette for at en annen sertifikat myndighet 

tar over ansvaret for å gi revokeringsstøtte for sertifikater. 
11. Informasjon i sertifikatet viser seg å være eller bli unøyaktig eller villedende. 
12. Det tekniske innholdet eller formatet på sertifikatet gir en uakseptabel risiko for 

programvareleverandører, avhengig parter eller andre. 
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13. Kode-signering sertifikater ble brukt til å signere, publisere eller distribuere malware, kode 
som er lastet ned uten brukerens samtykke eller annet skadelig innhold. 

6.9.2 Hvem kan søke om revokering 

(Who can Request Revocation) 

Registreringsenheten skal akseptere revokeringsforespørsler fra godkjente og autoriserte parter, for 

eksempel sertifikatholder, tjenesteansvarlig (CI Owner/TA /AA), samt CERT og Avdeling Sikkerhet i 

Sykehuspartner. CA-Administrator kan etablere rutiner som gjør at andre enheter kan be om 

revokering av sertifikat ved svindel eller misbruk. Sertifikatusteder skal revokere et sertifikat hvis han 

får tilstrekkelig bevis for at en privat nøkkel er blitt kompromittert via registreringsenheten. 

Sertifikatutsteder kan revokere et sertifikat på eget initiativ uten grunn, selv om ingen andre enheter 

har bedt om revokering. 

6.9.3 Prosess for revokering 

(Procedure for Revocation Request) 

Personer som sender forespørsler om revokering må vise sin identitet og forklare årsaken til at man 

krever å revokere sertifikatet. Registreringsenheten skal godkjenne og logge hver forespørsel om 

revokering. Sertifikatusteder vil alltid revokere et sertifikat hvis forespørselen er autentisert og 

kommer fra sertifikatholder eller tjenesteansvarlig (CI Owner/TA /AA) via registreringsenheten. Hvis 

revokering er forespurt av andre enn en autorisert representant for sertifikatholder eller 

tjenesteansvarlig (CI Owner/TA /AA) skal registreringsenheten undersøke påståtte grunnlag for 

forespørselen om revokering. 

CA-Administrator, CA-Forvalter og sertifikatusteder skal opprettholde en kontinuerlig 24/7 evne til å 

internt svare på eventuelle høyt prioriterte sertifikatproblem(er). 

6.9.4 Respittperiode ved revokering 

(Revocation Request Grace Period) 

Respittperiode ved revokering er tilgjengelig tid hvor sertifikatholder eller tjenesteansvarlig må gjøre 

en forespørsel om revokering etter årsak for revokering er identifisert. Sertifikatusteder er pålagt å 

rapportere mistanke om kompromittering av deres CA private nøkler og be om revokering til CP 

ansvarlig og CA-Forvalter av Rot-CA innen en time etter funn. Sertifikatholder skal be om revokering 

så snart som mulig dersom den private nøkkelen som tilsvarer sertifikatet er tapt eller kompromittert 

eller hvis sertifikatets data er ikke er gyldig lengre. Sertifikatutsteder kan forlenge respittperioden 

individuelt for hver forespørsel. 

6.9.5 Prosseseringstid for revokeringforespørsler 
(Time Within which CA Must Process the Revocation Request) 

CA-sertifikatet til en underordnet CA skal revokeres av CA-Forvalter så snart som praktisk mulig etter 

å ha mottatt og bekreftet at den underordnede CA-en har blitt kompromittert. Før revokering skal 

CA-Administrator konsulteres og bekrefte at revokeringen kan gjennomføres.  

Dersom en CA-Administrator bestemmer at øyeblikkelig revokering ikke er praktisk, fordi den 

potensielle risikoen for revokering oppveier risikoen forårsaket av kompromitteringen, så skal CA-

Administrator avgjøre riktig prosess å følge for og raskt revokere det underordnede CA-sertifikat. 
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Sertifikatusteder skal revokere andre sertifikater så raskt som praktisk mulig etter å ha validert 

revokeringsforespørselen. Sertifikatusteder eller CA-Forvalter skal behandle forespørselen om 

revokering som følger: 

1. Før neste CRL er publisert, dersom anmodningen er mottatt to eller flere timer før vanlig 
periodisk CRL utstedelse. 

2. Ved å publisere den i CRL etter neste CRL dersom anmodningen er mottatt innen to timer 
etter neste regelmessig planlagt CRL utstedelse. 

3. Senest innen 18 timer etter mottak. 

6.9.6 Kontroll av sertifikatgyldighet 

(Revocation Checking Requirement for Relying Parties) 

Før man kan stole på informasjonen i et sertifikat, må en avhengig part bekrefte gyldigheten av hvert 

sertifikat i sertifikat banen i henhold til IETF PKIX standarder, inkludert kontroll for sertifikatgyldighet, 

sertifikatkjede, policy og «key use constraints» og revokeringsstatus gjennom CRL eller OCSP 

respondere identifisert i hvert sertifikat i kjeden. 

6.9.7 CRL publiseringsintervall 

(CRL Issuance Frequency (if applicable)) 

CA-Forvalter bruker sine offline rot-CA til å publisere CRL for sine utsteder CA-er minst hvert halvår. 

Alle andre CRL-er publiseres minst hver uke. Hvis et sertifikat blir revokert på grunn av en 

kompromittert nøkkel, vil en midlertidig CRL publiseres så snart som mulig, men ikke senere enn 18 

timer etter mottak av varsel om kompromittert nøkkel. 

6.9.8 Maksimal forsinkelse 

(Maximum Latency for CRLs (if applicable)) 

CRL for sertifikater utstedt til sertifikatholder er lagt automatisk til det elektroniske biblioteket innen 

rimelig tid etter opprettelse, vanligvis etter få minutter. Uregelmessig, midlertidig eller nød CRL 

publiseres innen 18 timer etter å bekreftet kompromittering av nøkkel. Ved normal drift publiseres 

CRL-er innen angitt tidspunkt i nextUpdate feltet i tidligere CRL. 

6.9.9 On-Line Revocation/Status Checking Availability 

CA-Forvalter skal sørge for at sertifikatet statusinformasjon er distribuert på nettverket eller møter 

kravene til CRL utstedelse og ventetid angitt i kapittel. 0, 0og 0. 

Utsteder instanser skal støtte online statussjekker via OCSP. 

6.9.10 On-Line revokeringssjekk krav 

(On-Line Revocation Checking Requirements) 

En sertifikatmottaker skal bekrefte gyldigheten av et sertifikat via CRL eller OCSP i samsvar med 0før 

man kan stole på et sertifikat. 
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6.9.11 Andre informasjonskanaler for revokeringslister 

(Other Forms of Revocation Advertisements Available) 

Ikke benyttet 

6.9.12 Spesielle krav ved nøkkel kompromittering 

(Special Requirements Re-Key Compromise) 

Sertifikatusteder skal varsle sertifikatholder hvis den oppdager eller mistenker kompromittering av 

en privat nøkkel. Sertifikatusteder skal bruke en metode som sikrer bekreftelse på mottak av varsel. 

Hvis et sertifikat er revokert på grunn av kompromittert privatnøkkel, vil sertifikatusteder utstede en 

ny CRL innen 18 timer etter å ha mottatt melding om kompromittering. 

6.9.13 Årsak til suspensjon 

(Circumstances for Suspension) 

Ikke benyttet 

6.9.14 Hvem kan søke om suspensjon 

(Who can Request Suspension) 

Ikke benyttet 

6.9.15 Prosedyre ved suspensjon 

(Procedure for Suspension Request) 

Ikke benyttet 

6.9.16 Grenser for suspensjonsperiode 

(Limits on Suspension Period) 

Ikke benyttet 

6.10 Sertifikatstatustjeneste 

(Certificate Status Services) 

6.10.1 Operative egenskaper 

(Operational Characteristics) 

Sertifikatstatusinformasjon er tilgjengelig via CRL og OCSP. Serienummeret på et revokert sertifikat 

forblir på CRL/OCSP inntil ny informasjon er publisert etter utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode. 

6.10.2 Tjenestens tilgjengelighet 

(Service Availability) 

Sertifikatstatustjenester skal være tilgjengelig i henhold til kritikalitets kategori 1a i Sykehuspartner 

HF. 
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6.10.3 Ekstra funksjoner 

(Optional Features) 

Ikke benyttet 

6.11 Opphør av utstedt sertifikat 

(End of Subscription) 

En sertifikatholders abonnementstjeneste avsluttes hvis sertifikatet utløper, er opphevet eller hvis 

det aktuelle sertifikatet utløper uten fornyelse. 

6.12 Nøkkeldeponering og gjenoppretting 

(Key Escrow and Recovery) 

6.12.1 Nøkkeldeponering og gjenopprettingspolicy 
(Key Escrow and Recovery Policy and Practices) 

CA-Forvalter kan ikke deponere CA private nøkler. CA-Forvalter kan deponere sertifikatholder key 

management keys for å utføre gjenoppretningstjenester. CA-Forvalter skal kryptere og beskytte 

deponerte private nøkler med minimum samme nivået av sikkerhet som brukes til å generere og 

levere den private nøkkelen. CA-Forvalter skal ikke tillate en tredjepart å holde deponerte nøkler.  

 

Sertifikateier og andre autoriserte enheter kan be om gjenoppretting av en deponert privat nøkkel. 

CA-Administrator skal sikre at CA-Forvalter har personalkontroller på plass som hindrer uautorisert 

tilgang til private escrowed-nøkler. Nøkkel gjenopprettingsforespørsler kan bare gjøres for en av 

følgende grunner: 

1. Sertifikateier har mistet eller skadet den private nøkkelen. 
2. Den private nøkkelen er en del av en nødvendig undersøkelse eller revisjon. 
3. Anmoder har tillatelse fra juridisk myndighet til å få tilgang til kommunikasjon som er 

kryptert med nøkkelen. 
4. Hvis nøkkel gjenoppretning er pålagt ved lov eller offentlig forskrift. 
5. Dersom sertifikateier av privat nøkkel indikerer at nøkkel gjenoppretning er virksomhet- eller 

tjenestekritisk. 

6.12.2 Policy og praksis for innkapsling av sesjonsnøkkel og gjenvinning 

(Session Key Encapsulation and Recovery Policy and Practices) 

Utsteder CA-er som støtter innkapsling og gjenvinning av sesjonsnøkkel skal beskrive sin praksis i 

CPS.7 Annlegg, Administrasjon og Styringstiltak 
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(Facility, Management, and Operational controls) 

7.1 Fysisk sikkerhetskontroll 

(Physical Controls) 

7.1.1 Lokasjon og konstruksjon 

(Site Location and Construction) 

Informasjon om lokasjoner og konstruksjon av lokasjonene er beskrevet i dokumenter på 

Sykehuspartners Kvalitetsportal. Informasjonen kan oversendes til avhengige parter som ikke har 

tilgang til Sykehuspartners kvalitets portal ved behov av registreringsenheten. 

7.1.2 Fysisk tilgang 

(Physical Access) 

Informasjon om tilgangskontroll for lokasjonene er beskrevet i dokumenter på Sykehuspartners 

Kvalitetsportal. Det henvises til CPS for detaljer. 

7.1.3 Strøm og klimakontroll 

(Power and Air Conditioning) 

Informasjon om strøm og klimaanlegg er beskrevet i dokumenter på Sykehuspartners Kvalitetsportal. 

Det henvises til CPS for detaljer. 

7.1.4 Risiko for vannskade 

(Water Exposures) 

Informasjon om risiko for vannskade er beskrevet i dokumenter på Sykehuspartners Kvalitetsportal. 

Det henvises til CPS for detaljer. 

7.1.5 Brannvern 

(Fire Prevention and Protection) 

Informasjon om brannvern er beskrevet i dokumenter på Sykehuspartners Kvalitetsportal. Det 

henvises til CPS for detaljer. 

7.1.6 Mediaoppbevaring 

(Media Storage) 

CA-Administrator og CA-Forvalter skal beskytte alle medier fra skader og uautorisert fysisk tilgang. 

Hver utsteder-CA skal kopiere og lagre sin revisjon og arkiv informasjon på en sekundær plassering 

som er atskilt fra sin primære lokasjon. 
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7.1.7 Avfallshåndtering  

(Waste Disposal) 

Informasjon om avfallshåndtering er beskrevet i dokumenter på Sykehuspartners Kvalitetsportal. Det 

henvises til CPS for detaljer. 

7.1.8 Oppbevaring av sikkerhetskopi på ekstern lokasjon 

(Off-Site Backup) 

CA-Forvalter skal sørge for daglige sikkerhetskopier av systemet for å kunne gjenopprette fra 

systemfeil. Sikkerhetskopier skal inkludere minst en fullstendig sikkerhetskopi på en ekstern lokasjon 

som har prosedyrer og fysiske kontroller som er i samsvar med sin operasjonelle lokasjon. 

7.2 Organisatoriske kontroller 

(Procedural Controls) 

7.2.1 Betrodde roller 

(Trusted Roles) 

CA-personell som opptrer i betrodde roller inkluderer CA-systemadministrasjon og personell som 

deltar med identitets verifisering, utstedelse og revokering av sertifikater. Sikkerhetsoffiser skal 

fordele funksjoner og oppgaver som utføres av personer i betrodde roller på en måte som hindrer en 

person fra å omgå sikkerhetstiltak eller undergraving av sikkerheten og påliteligheten til PKI.  

Alt personell i betrodde roller må være fri for interessekonflikter som kan forhindre upartisk 

forvaltning av CA-operasjoner. Sikkerhetsoffiser skal ha ansvaret for å oppnevne personer til 

betrodde roller. En liste over slikt personell skal opprettholdes og revideres årlig. 

1. Registreringsenhet 
Registreringsenheten er ansvarlig for registrering, identitetskontroll og overholdelse av 
nødvendige krav knyttet til utstedelse og revokering av sertifikater. Dette inkluderer blant 
annet å administrere sertifikatet forespørsel køen, fullføre sjekklister og identitet 
verifiseringer som kreves for forespørsler. 

2. Sertifikatutsteder 
Rollen sertifikatusteder er ansvarlig for utstedelse og revokering av sertifikater. 

3. Systemadministratorer 
Systemadministratorer har ansvaret for å installere og konfigurere infrastrukturens 
maskinvare, inkludert servere. Systemadministrator har også ansvaret for å holde CA-
systemer oppdatert med programvareoppdateringer og annet vedlikehold som er nødvendig 
for systemstabilitet og gjenoppretting. 

4. CA-Forvalter  
CA-Forvalter installerer og konfigurerer CA-programvare, inkludert nøkkelgenerering, 
sikkerhetskopiering av nøkler og nøkkel administrasjon. CA-Forvalter utfører jevnlig 
sikkerhetskopiering av CA-infrastrukturen på en sikker måte. CA-Forvalter har ubegrenset 
tilgang (med unntak av HSM) til alle CA-relaterte systemer og rettigheter i de overnevnte 
roller, men utsteder normalt sett ikke sertifikater til sertifikatholdere. 

5. CA-Administrator 
CA-Administrator har overordnet ansvar for systemer, prosesser, roller og tilsyn med at den 
praktiske gjennomføring til CA-Forvalter følger CP-en. 
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6. PKI-forvalter 
PKI-forvalter installerer og konfigurerer Hardware Secure Module (HSM). PKI forvalter 
involveres i alle CA-operasjoner som krever tilgang til HSM. 

7. Sikkerhetsoffiser 
Rollen som sikkerhetsoffiser er tildelt av sikkerhetsleder i Sykehuspartner på vegne av 
HSØ/RSR og har ansvaret for tildeling av øvrige betrodde roller. 

8. Internrevisor 
Internrevisor er ansvarlig for gjennomgang, vedlikehold og arkivering av revidering og 
sikkerhetslogger. Internrevisor skal utføre revisjoner og føre tilsyn for å sikre at PKI opererer i 
samsvar med denne CP. 

7.2.2 Antall personer som krevers per oppgave 

(Number of Persons Required per Task) 

Minst to personer kreves for å utføre aktivering av utsteder-CAs private nøkler, generere et CA-

nøkkelpar, eller ta sikkerhetskopi av utsteder-CA private nøkler. Internrevisor kan ikke oppfylle kravet 

om multi-personkontroll. 

7.2.3 Identifisering og autentisering pr. Rolle 

(Identification and Authentication for Each Role) 

Alt personell er pålagt å autentisere seg mot CA-systemer før de får tilgang til systemer som er 

nødvendige for å utføre sine betrodde roller. 

7.2.4 Roller som krever separasjon av plikter 

(Roles Requiring Separation of Duties) 

Personell skal være spesielt utnevnt til de rollene som er definert i 0. Sikkerhetsoffiser er ansvarlig for 

å utnevne personer til de angitte rollene. Det er ikke tillatt at en person innehar flere enn én rolle, 

med unntak av PKI-forvalter, som også kan inneha CA-Administrator og CA-Forvalter rollen. 

Sikkerhetsoffiser kan håndheve separasjon av plikter med bruk av CA-utstyr, prosedyre, eller ved 

hjelp av begge midler. CA programvare og maskinvare skal identifisere og autentisere sine brukere. 

En brukeridentitet skal ikke inneha både systemadministrator og en sertifikatutstederrolle, inneha 

både systemadministrator- og revisor-rolle, eller inneha både revisor- og sertifikatusteder-rolle. En 

person kan ikke ha mer enn rolle, selv om personen har flere brukeridentiteter. 

7.3 Personellmessig sikkerhet 

(Personnel Controls) 

7.3.1 Kvalifikasjoner, erfaringer og klarering 

(Qualifications, Experience, and Clearance Requirements) 

Sykehuspartner HF er ansvarlig for Helse Sør-Østs PKI drift og sikrer etterlevelse av denne CP og 

tilhørende CPS. Sykehuspartner HFs personell og rutiner skal gi en forsikring for påliteligheten og 

kompetansen til sine ansatte og for tilfredsstillende utførelse av sine plikter. Sykehuspartner HF skal 

sørger for at alle personer som er tildelt betrodde roller har erfaringen, kompetansen og 

påliteligheten som kreves for å utføre sine plikter i henhold til denne CP. 
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7.3.2 Bakgrunnssjekk 

(Background Check Procedures) 

Sykehuspartner HF skal bekrefte identiteten til enhver ansatt som blir tilordnet en betrodd rolle. Det 

skal utføres bakgrunnssjekk før en person tilordnes en betrodd rolle som inkluderer arbeidshistorie, 

utdanning, referanser, personnummer og kriminell bakgrunn. Det henvises til CPS for mer detaljer. 

7.3.3 Opplæring 
(Training Requirements) 

Sykehuspartner HF skal besørge kompetanseheving og opplæring til alle ansatte som er involvert i 

PKI operasjoner. Opplæringen skal knyttes til personens jobbfunksjoner og skal som minimum dekke 

følgende: 

 Grunnleggende Public Key Infrastructure (PKI) kunnskap. 

 Programvareversjoner som brukes av Utsteder-CA. 

 Retningslinjer og prosedyrer for autentisering og verifisering. 

 Prosedyrer for katastrofegjenoppretting og driftskontinuitet. 

 Felles trusler til valideringsprosessen, herunder phishing og andre sosiale 
manipulasjonstaktikker. 

 Gjeldende bransje og offentlige retningslinjer. 
Opplæring skal inkludere en mentorprosess som involverer høytstående medlemmer av teamet som 

arbeidstakeren tilhører. 

7.3.4 Krav og frekvens for videreopplæring 

(Retraining Frequency and Requirements) 

Ansatte må opprettholde ferdighetsnivåer som er i samsvar med relevant opplæring for å kunne 

fortsette å handle i betrodde roller. Sykehuspartner HF må gjøre alle ansatte som opptrer i betrodde 

roller oppmerksomme på eventuelle endringer i Sykehuspartner HFs virksomhet. Hvis 

Sykehuspartner HFs virksomhet endres, vil Sykehuspartner HF gi opplæring i samsvar med en 

opplæringsplan til alle ansatte som opptrer i betrodde roller. 

7.3.5 Frekvens for jobb rotasjon 

(Job Rotation Frequency and Sequence) 

Ikke benyttet 

7.3.6 Sanksjoner for uautoriserte hendelser 

(Sanctions for Unauthorized Actions) 

Personer som ikke overholder denne CP-en, enten uaktsomt eller med onde hensikter, er gjenstand 

for administrative eller disiplinære tiltak, herunder opphør av arbeidsforholdet eller strafferettslige 

sanksjoner. Hvis en person i en betrodd rolle er mistenkt av ledelsen for uautoriserte eller upassende 

handlinger, vil personen umiddelbart bli fjernet fra betrodd rolle i påvente av ledelsens 

gjennomgang. Etter at ledelsen har gjennomgått og diskutert hendelsen med den involverte ansatte, 

kan ledelsen overføre den ansatte til en ikke-betrodd rolle eller i alvorlige tilfeller avslutte 

arbeidsforholdet. 
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7.3.7 Krav til uavhengige kontraktører 

(Independent Contractor Requirements) 

Uavhengige kontraktører som skal tiltre i en av de angitte betrodde rollene er underlagt de oppgaver 

og krav som er spesifisert for slike roller i kapitel 0og er underlagt sanksjoner nevnt i avsnitt 0Disse 

kravene kommer i tillegg til de vanlige kravene til Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst for uavhengige 

kontraktører. 

7.3.8 Tilgang til dokumentasjon 

(Documentation Supplied to Personnel) 

Sykehuspartner HF skal gi personell i betrodde roller tilgang til den dokumentasjon som er nødvendig 

for å kunne utføre sine oppgaver. 

7.4Prosedyrer for revisjonslogger 

(Audit Logging Procedures) 

7.4.1 Typer av hendelser 

(Types of Events Recorded) 

Brukere må identifisere og autentisere seg med et unikt brukernavn og passord ved pålogging til CA-

systemer. Viktige systemhandlinger logges for å kunne ansvarliggjøre aktørene som initierer slike 

handlinger. CA-Forvalter skal aktivere logging av alle viktige hendelser i hendelsesloggen til sine CA-

applikasjoner for å kunne registrere hendelser som er oppført nedenfor. 

For hver hendelse skal CA-systemer registrere relevant dato og klokkeslett, type hendelse, vellykkede 

eller feilet, og bruker eller system som forårsaket hendelsen eller initierte handlingen Ansvaret for 

logging av HSM aktiviteter ligger på internrevisor.  

Hvis CA-applikasjoner ikke kan automatisk registrere en hendelse, skal CA-Forvalter etablere 

manuelle rutiner for å tilfredsstille kravene. For hver hendelse skal CA-systemer registrerer relevant 

dato og klokkeslett, type hendelse, vellykkede eller feilet, og bruker eller system som forårsaket 

hendelsen eller initierte handlingen. Alle hendelser skal være tilgjengelig for revisorer som bevis på 

CA-Forvalter praksis. 

Type Hendelser Overvåkbare hendelser 

Sikkerhetsrevisjon Alle endringer av parametere for 
overvåkning, f.eks. hyppighet, type hendelse. 
 
Alle forsøk på sletting eller endring av 
overvåkingslogger. 

Autentisering til systemer Vellykkede og feilede forsøk på innlogging for 
rolle. 
 
Forandring av verdien for antall tillatte 
påloggingsforsøk. 
 
Hvor mange påloggingsforsøk er utført for en 
bruker. 
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Opplåsing av en konto etter at den er blitt 
låst pga. feilet påloggingsforsøk. 
 
Bytte av autentiseringsmekanisme. 

Lokal data input All sikkerhetsrelatert data som blir lagt inn i 
systemet. 

Ekstern data input Alle sikkerhetsrelatert data som blir mottatt 
av systemet. 

Data eksport Alle vellykkede og avslåtte forespørsler for 
konfidensiell og sikkerhetsrelatert 
informasjon. 

Nøkkelgenerering Når CA generer en nøkkel. 

Lasting og lagring av private nøkkel Lasting av private nøkler for komponent. 

All tilgang til sertifikaters privatnøkler holdt 
av en CA for gjenoppretningsformål. 

Lagring av hemmelig nøkkel Manuel inntasting for hemmelige nøkler 
brukt for autentisering. 

Eksport av private og hemmelig nøkkel Eksport av private og hemmelige nøkler 

Sertifikatregistering Alle sertifikatforespørsler, inkludert 
utstedelse, nøkkelfornyelse, fornyelse og 
revokering. 

Sertifikatutstedelse. 

Verifiseringsaktiviteter. 

Revokering av sertifikater Alle forespørsler om revokering av 
sertifikater. 

CA konfigurasjon Alle sikkerhetsrelevante endringer som gjøres 
for CA systemkomponenter. 

Brukeradministrasjon Roller eller brukere som legges til eller 
fjernes. 

Endring av rettigheter for en rolle eller 
bruker. 

Sertifikatprofiladministrasjon Alle endringer av en sertifikatprofil. 

Revokeringsprofiladministrasjon Alle endringer av en revokeringsprofil. 

Sertifikatrevokeringslisteprofiladministrasjon Alle endringer av 
sertifikatrevokeringslisteprofilen 

Dato og tidsstempling Klokkesynkronisering. 

Diverse Tilordning av en betrodd rolle til en person 

Installasjon av operativsystem. 

Installasjon av PKI-programvare. 

Installasjon av HSM (Hardware Security 
Module). 

Fjerning av HSM. 

Ødeleggelse av HSM. 

Systemoppstart. 

Påloggingsforsøk til PKI-Software. 

Mottak av hardware / software 

Forsøk på å sette eller endre passord. 

Sikkerhetskopi eller gjenoppretting av den 
interne CA-database. 
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Filmanipulasjon (f.eks. opprettelse, endring 
av navn eller flytting). 

Publisering av materiale til et bibliotek. 

Tilgang til intern CA-database. 

Alle varlinger om sertifikatkompromittering. 

Nøkkelfornying av komponenter. 

Konfigurasjonsendringer Hardware. 

Software. 

Operativsystem. 
Oppdateringer. 

Sikkerhetsprofiler. 

Fysisk tilgang / Lokasjonssikkerhet Persontilgang til sikre lokasjoner hvor CA-

komponenter befinner seg. 

Tilgang til CA-komponenter. 

Kjente eller mistenkte brudd på fysisk sikring. 

Brannmur- og ruteraktiviteter 

Unormalheter Systemkrasj eller hardware feil. 

Softwarefeil. 

Softwareintegritetsfeil. 

Nettverksangrep (Mistenkte eller bekreftede). 

Utstyrsfeil. 

Strømutfall / feil. 

Feil på backup-strøm (UPS feil). 

Brudd på CP. 

Endring av systemklokke på 

operativsystemet. 

Betydelige feil på nettverkstjenester eller 

tilgangsfeil. 

 

7.4.2 Frekvens for behandling av logger 

(Frequency of Processing Log) 

CA-Administrator skal sammen med CA-Forvalter, minst annenhver måned, gjennomgå 

systemlogger, utføre system- og fil integritetskontroller, samt utføre sårbarhetsanalyse. CA-

Administrator kan sammen med CA-Forvalter bruke automatiserte verktøy for å søke etter 

uregelmessigheter. Ved gjennomgang skal CA-Administrator kan sammen med CA-Forvalter 

verifisere at loggintegriteten er bevart og gjøre søk etter bevis for ondsinnet aktivitet. 

CA-Administrator skal sammen med CA-Forvalter inspisere alle loggoppføringer og undersøke 

eventuelle oppdagede avvik eller uregelmessigheter. CA-Administrator skal gjøre oppsummering av 

gjennomgangen tilgjengelig for sine revisorer på forespørsel. CA-Administrator skal dokumentere 

eventuelle tiltak gjort på grunn av gjennomgangen. 

Internrevisor har tilsvarende ansvar for logger knyttet til HSM. 

7.4.3 Oppbevaringsperiode for revisjonslogger 

(Retention Period for Audit Log) 

CA-Forvalter skal beholde logger lokalt frem til de er gjennomgått. Personer som fjerner logger fra 

CA-systemer skal være andre personer enn de som kontrollerer signaturnøkler. 
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7.4.4 Beskyttelse av revisjonslogger  

(Protection of Audit Log) 

CA logger skal beholdes på tilhørende utstyr frem til det blir kopiert av en systemadministrator. CA-

Forvalter skal sørge for at CA-systemer er konfigurert til å sikre at bare autoriserte personer har 

lesetilgang til loggene, at kun autoriserte personer kan arkivere logger og at logger ikke kan endres. 

Loggene skal beskyttes mot ødeleggelse frem til oppbevaringstiden utløper og oppbevares på et 

sikkert sted. Sykehuspartner HFs geografiske adskilte lagringslokasjon er en trygg og sikker lokasjon 

som er atskilt fra lokasjonen der dataene ble generert. 

Logger skal gjøres tilgjengelig for revisorer på forespørsel. 

7.4.5 Prosedyrer for sikkerhetskopi av revisjonslogger  

(Audit Log Backup Procedures) 

CA-Forvalter skal månedlig sørge for at det tas sikkerhetskopier av logger og sendes en kopi av 

loggene til geografisk adskilt lokasjon. 

7.4.6 Innsamlingssystem for  revisjonslogger 

(Audit Collection System (Internal vs. External)) 

CA-Forvalter kan bruke automatiske revisjonsprosesser, forutsatt at de er operative ved oppstart og 

frem til systemet skrus av. Hvis et automatisert revisjonssystem svikter og integriteten til systemet 

eller konfidensialitet av beskyttet informasjon er i fare, skal CA-Administrator vurdere å suspendere 

sin drift inntil problemet er utbedret. 

7.4.7 Melding til utførende som forårsaket en hendelse 

(Notification to Event-Causing Subject) 

Ikke benyttet 

7.4.8 Sårbarhetsanalyse 

(Vulnerability Assessments) 

CA-Administrator skal sammen med CA-Forvalter, internrevisor og PKI-forvalter utføre årlige 

risikovurderinger som identifiserer og vurdere forutsigbare interne og eksterne trusler som kan 

resultere i uautorisert adgang, avsløring, misbruk, endring eller ødeleggelse av sertifikatdata eller 

sertifikatutstedelsesprosessen. CA-Administrator skal sammen med CA-Forvalter, internrevisor og 

PKI-forvalter også rutinemessig vurderer tilstrekkelighet i policy, prosedyrer, informasjonssystemer, 

teknologi og andre iverksatte tiltak for å kontrollere risiko. Sykehuspartner HFs revisor skal 

gjennomgå sikkerhetsrevisjonsdata for kontinuitet og varsle de aktuelle personene om eventuelle 

hendelser, for eksempel gjentatte mislykkede handlinger, forespørsler om fortrolig informasjon, 

forsøk på tilgang til systemfiler og u autentiserte forespørsler. 

7.5 Arkivering av opplysninger 

(Records Archival) 
CA-Forvalter skal sørge for at alle arkiverte logger inneholder nok detaljer for å vise at et sertifikat ble 

utstedt i samsvar med denne CP. 
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7.5.1 Typer av arkiverte opplysninger 
(Types of Records Archived) 

CA-Forvalter skal beholde følgende informasjon i sine arkiver: 

 CP og CPS-versjoner. 

 Kontraktsforpliktelser og andre avtaler vedrørende drift av PKI. 

 System og systemkonfigurasjon, modifikasjoner og oppdateringer. 

 Avvisninger og godkjennelser av sertifikatforespørsler. 

 Sertifikatutstedelse, nøkkelfornyelse, fornyelse eller revokeringsforespørsler. 

 Tilstrekkelig autentisering- og identitetsdata for å tilfredsstille Kapitel. 0 

 All dokumentasjon knyttet til mottak eller godkjennelse av et sertifikat. 

 Sertifikatmottakeravtaler. 

 Utstedte sertifikater. 

 Logg over nøkkelfornyelse til sertifikater. 

 CRL-oppføringer. 

 Data eller programmer som er nødvendig for å kontrollere arkivets innhold. 

 Revisjonsrapporter. 

 Endringer i PKI-forvalters revisjons parametere. 

 Ethvert forsøk på sletting eller endring av logger. 

 Generering, ødeleggelse, lagring, sikkerhetskopi og gjenoppretting av nøkler. 

 Tilgang til privatnøkler for gjenoppretningsformål. 

 Endringer av troverdige offentlige nøkler. 

 Eksport av private nøkler. 

 Avvisninger og godkjennelser av forespørsler for sertifikatstatus. 

 Tilordning av betrodde roller til personer. 

 Ødeleggelse av en kryptografisk modul. 

 Varsel om kompromitterte sertifikater. 

 Utførte tiltak etter brudd på fysisksikring. 

 Brudd på CP eller CPS. 
CA-Administrator kan anmode om informasjon og innsyn. 

7.5.2 Oppbevaringsperiode for arkiv 

(Retention Period for Archive) 

CA-Administrator skal sikre at CA-Forvalter beholde all arkiverte data i minst 10 år. 

7.5.3 Beskyttelse av arkiv 

(Protection of Archive) 

Arkiv skal lagres på en sikker geografisk adskilt lokasjon og bli vedlikeholdt på en måte som hindrer 

uautorisert endring eller ødeleggelse. Arkiver skal ikke bli frigitt med unntak av det som er tillatt av 

CA-Administrator. CA-Forvalter beholder alle typer programvare som kreves for å behandle arkivdata 

til dataene er enten ødelagt eller overføres til et annet medium. 

Dersom CA-Forvalter må overføre medier til et annet arkivsted eller utstyr, må CA-Forvalter 

vedlikeholde begge lokasjoner og / eller deler av utstyret inntil overføringen er fullført. Alle 

overføringer til nye arkiver skal skje på en sikker måte. 
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7.5.4 Prosedyrer for sikkerhetskopi av arkiv 

(Archive Backup Procedures) 

CA-Administrator skal beskrive hvordan arkivet blir sikkerhetskopiert og administrert i CPS eller et 

annet referert dokument. 

7.5.5 Krav til tidsstempling av opplysninger 

(Requirements for Time-Stamping of Records) 

CA-Administrator skal sørge for at logger og hendelser automatisk tidsstemples. CA-Forvalter skal 

sørge for at systemene synkroniserer klokken minst hver åttende time ved hjelp av intern godkjent 

NTP tjener. 

7.5.6 Innsamlingssystem for arkiv 

(Archive Collection System (Internal or External)) 

CA-Administrator skal sikre at arkivert data under intern kontroll. 

7.5.7 Prosedyrer for å motta og verifisere arkivinformasjon 

(Procedures to Obtain and Verify Archive Information) 

CA-Forvalter kan arkivere data manuelt eller automatisk. Hvis automatisk arkivering er implementert, 

skal CA-Administrator synkronisere sine arkiverte data på daglig basis. 

CA-Administrator kan tillate sertifikateier å få en kopi av deres arkivert informasjon. CA-

Administrator skal sørge for at tilgang til arkivdata begrenses til autorisert personell i samsvar med 

CA-Administrators interne sikkerhetspolitikk og skal ikke utlevere arkivert informasjon med unntak av 

det som er tillatt ved lov. CA-Administrator skal beskrive i CPS detaljer om hvordan de skaper, 

kontrollere, pakker, overføre og lagre arkivert informasjon. 

7.6 Nøkkelskifte 

(Key Changeover) 

CA-Forvalter skal med jevne mellomrom endre sine private nøkler på en måte som angitt i CPS og 

som ikke medfører driftsstans. Etter en nøkkelovergang skal utsteder-CA signere sertifikater kun ved 

hjelp av den nye nøkkelen. CA-Forvalter skal fortsatt beskytte gamle private nøkler og gjøre det 

gamle sertifikatet tilgjengelig for å bekrefte signaturer frem til alle sertifikater signert med gammel 

privat nøkkel er utløpt. 

7.7 Kompromittering og katastrofe gjenoppretning 

(Compromise and Disaster Recovery) 

7.7.1 Prosedyrer ved hendelser og kompromittering 

(Incident and Compromise Handling Procedures) 

CA-Administrator skal utvikle og iverksette prosedyrer som skal følges ved tilfeller av en alvorlig 

sikkerhetshendelse eller system kompromittering. Nødvendig dokumentasjon inkluderer, men er ikke 

begrenset til, en Incident Response Plan, en Disaster Recovery eller Business Continuity Plan (DR / 
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BCP) og relaterte ressurser. CA-Administrator skal vurdere, teste og ved behov oppdatere Incident 

Response Plan og DR / BCP, og støtteprosedyrer, minst årlig. 

7.7.2 Dataressurser, programvare og/eller data er korrupt 

(Computing Resources, Software, and/or Data are Corrupted) 

CA-Forvalter skal regelmessig ta sikkerhetskopier av sine private nøkler og lagre dem på en sikker 

ekstern plassering. CA-Forvalter har også ansvaret for at det gjøres sikkerhetskopier av systemet på 

daglig basis. Hvis en katastrofe fører til at sertifikat-infrastrukturens operasjoner blir satt ut av 

funksjon skal CA-Forvalter først sikre integriteten til CA-systemer. Deretter gjenopprette 

funksjonaliteten på virksomhetens erstatningshardware ved hjelp av sikkerhetskopier av 

programvare, data og private nøkler på en sikker lokasjon. CA-Forvalter skal prioritere å reetablere 

generering av sertifikatstatusinformasjon. Dersom private nøkler er ødelagt, skal CA-Forvalter 

reetablere drift så raskt som mulig og prioriterer generering av nye nøkkelpar. 

7.7.3 Prosedyrer for håndtering av kompromittert privatnøkkel 

(Entity Private Key Compromise Procedures) 

Dersom CA-Forvalter mistenker at en CA privat nøkkel er kompromittert eller tapt skal CA-Forvalter 

følge sin Incident Response Plan og umiddelbart vurdere situasjonen, fastslå graden og omfanget av 

hendelsen, samt iverksette nødvendige tiltak. CA-Forvalter skal rapportere resultatene av 

undersøkelsen. Rapporten må gi detaljert årsak til kompromittering eller tap og hvilke tiltak som bør 

iverksettes for å hindre gjentakelse. Ved kompromittering eller tap skal CA-Forvalter varsle relevante 

ressurser, slik at de kan utstede CRL som revokerer sertifikater utstedt fra den aktuelle CA-en. CA-

Forvalter skal deretter varsle berørte parter og gjøre tilgjengelig informasjon som kan brukes til å 

identifisere hvilke sertifikater som er berørt, med mindre dette bryter med personvernet til brukeren 

av sertifikatene eller sikkerheten til Helse Sør-Østs CA tjenester. 

 

Etter revokering av et CA-sertifikat og gjennomføring av Sykehuspartner HFs Incident Response Plan, 

skal CA-Forvalter generere nye CA-nøkkelpar og signere nye CA-sertifikater i samsvar med sin CPS. 

CA-Forvalter skal distribuere det nye selvsignerte sertifikatet i henhold til punkt 0 CA-Forvalter skal 

opphøre sine CA-operasjoner frem til nødvendige skritt er tatt for å gjenopprette tilliten og 

sikkerheten. 

7.7.4 Bedriftskontinuitet etter en katastrofe 

(Business Continuity Capabilities after a Disaster) 

Oppgitte mål for Helse Sør-Østs DR / BCP skal omfatte at sertifikatstatustjenester må være minimalt 

påvirket av katastrofer som involverer Sykehuspartners primære anlegg og at relevante tjenester blir 

gjenopprettet så raskt som mulig etter en katastrofe. CA-Forvalter skal etablere et sikret miljø i minst 

en sekundær, geografisk adskilt lokasjon for å sikre at CA tjenester vil være operative i tilfelle av en 

fysisk katastrofe på Sykehuspartners primær lokasjon. CA-Forvalter skal gi beskjed så snart som mulig 

til alle interesserte parter om en katastrofe med fysisk skader på CA utstyr eller ødelegger alle kopier 

av utsteder-CA signatur nøkler. 
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7.8 Avslutning av CA eller RA tjeneste 

(CA or RA Termination) 

Dersom Sykehuspartner HFs CA-virksomhet avsluttes, skal CA-Administrator gi varsel til berørte 

parter og overføre sitt ansvar og poster til etterfølgende enheter. CA-Administrator kan tillate at en 

etterfølger re-utsteder sertifikater hvis etterfølgeren har alle relevante tillatelser til å gjøre det og har 

tilsvarende sikkerhet som Sykehuspartner HF. 

8 Tekniske sikkerhetskontroller 

(Technical security controls) 

8.1 Generering av nøkkelpar og installasjon 

(Key Pair Generation and Installation) 

8.1.1 Generering av nøkkelpar 

(Key Pair Generation) 

Alle nøkler skal genereres i henhold til [SP-NO-POLICY-15– Fellesregional kryptopolicy]. 

8.1.2 Overlevering av privat nøkkel til sertifikatmottaker 
(Private Key Delivery to Subscriber) 

Dersom utsteder-CA genererer en nøkkel for en sertifikatmottaker, så skal den private nøkkelen 

leveres sikkert til sertifikatmottaker. Nøkler kan leveres elektronisk (for eksempel gjennom sikker e-

post eller lagres direkte på systemet som sertifikatet skal benyttes). 

I alle tilfeller skal: 

 Sertifikatutsteder ikke beholde tilgang til sertifikatmottakers private nøkkel etter levering. 

 Sertifikatutsteder beskytte den private nøkkelen fra aktivering, kompromittering eller 
endring under leveringsprosessen. 

 Sertifikatmottaker skal bekrefte mottak av den private nøkkelen, vanligvis ved at 
sertifikatmottaker tar i bruke det relaterte sertifikatet. 

 Sertifikatutsteder skal levere den private nøkkelen på en måte som sikrer at riktige 
attributter og aktiveringsdata er gitt til riktig sertifikatmottaker, inkludert: 

o For maskinvaremoduler skal Sertifikatutsteder opprettholde ansvarlighet for 
plassering og tilstand av modulen frem til sertifikatmottaker aksepterer besittelse av 
modulen. 

o For elektronisk levering av private nøkler skal Sertifikatutsteder kryptere viktig 
materiale ved hjelp av en kryptografisk algoritme og nøkkellengde som er minst like 
sterk som den private nøkkelen. Sertifikatutsteder skal levere aktiveringsdata ved 
hjelp av en egen sikker kanal. 

Sertifikatutsteder som utfører nøkkelgenerasjonen skal hjelpe sertifikatbestiller med å vedlikeholde 

informasjon om enheten som inneholder bestillers nøkkelpar. 
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8.1.3 Innsendelse av offentlig nøkkel til sertifikatutsteder 

(Public Key Delivery to Certificate Issuer) 

Sertifikatsøker genererer nøkkelpar og sender den offentlige nøkkelen til registreringsenheten i en 

CSR (Certificate Signing Request) som en del av sertifikatforespørselen. Sertifikatsøkers underskrift 

på forespørselen godkjennes før utstedelse av sertifikatet. 

8.1.4 Utlevering av utsteders offentlig nøkkel til sertifikatmottakere 

(CA Public Key Delivery to Relying Parties) 

Utsteder-CAs offentlige nøkler er gitt til avhengige parter som en del av Active Directory GPO for 

Windows servere. Utsteder-CA kan også distribuere offentlige nøkler som er en del av et oppdatert 

signaturnøkkelpar, som et selvsignert sertifikat, som et nytt CA-sertifikat, eller ved et nøkkelskifte. 

Avhengige parter kan også få utsteder-CAs selvsignerte CA-sertifikater fra utsteder-CAs bibliotek eller 

via e-post. 

8.1.5 Nøkkellengder 

(Key Sizes) 

Nøkkellengder skal benyttes i henhold til  [SP-NO-POLICY-15 – Fellesregional kryptopolicy]. 

8.1.6 Parametere og kvalitetssjekk parameter for offentlig nøkler 

(Public Key Parameters Generation and Quality Checking) 

Sertifikatutsteder skal generere offentlig nøkkelparameter for signaturalgoritmer og utføre 

parametersjekker i henhold til FIPS (Federal Information Processing Standard) 186. 

8.1.7 Nøkkelbruk (som i X.509 v3 “KeyUsage” feltet 

(Key Usage Purposes (as per X.509 v3 key usage field)) 

CA-Forvalter skal inkludere nøkkelbrukfelt som angir den tiltenkte bruken av sertifikatet, og teknisk 

begrense sertifikatets funksjonalitet i X.509v3 kompatibel programvare. 

8.2 Beskyttelse av privatnøkler og kontroll av kryptopgrafiske moduler 

(Private Key Protection and Cryptographic Module Engineering Controls) 

8.2.1 Standarder for krypto-moduler 

(Cryptographic Module Standards and Controls) 

CA-forvalter skal benytte kryptografiske modul som tilfredsstiller kravene i  [SP-NO-POLICY-15 – 

Fellesregional kryptopolicy]. 

8.2.2 Privatnøkler ( Multi-person kontroll 

(Private Key (n out of m) Multi-Person Control) 

Sikkerhetsoffiser skal sørge for at flere betrodde personer må handle for å få tilgang til og 

bruke CAs private nøkler, inkludert eventuell sikkerhetskopiering av private nøkker. 
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8.2.3 Deponering av privatnøkler 

(Private Key Escrow) 

CA-Forvalter skal ikke deponere sine signaturnøkler. Sertifikateier kan ikke deponere sine private 

signaturnøkler eller flerbruksnøkler, unntatt det som er tillatt av andre overstyrende retningslinjer 

eller avtaler mellom sertifikateier, avhengig parter og deponerings agenter. CA-Forvalter kan 

deponere sertifikateiers private nøkler som brukes for kryptering for å gi nøkkel gjenoppretning som 

beskrevet i kapittel 0. 

8.2.4 Sikkerhetskopi av privatnøkler 

(Private Key Backup) 

CA-Forvalter skal ta sikkerhetskopi av utsteder-CA private nøkler under multi-person kontroll og skal 

oppbevare minst en sikkerhetskopi på en geografisk adskilt lokasjon. CA-Forvalter skal beskytte alle 

kopier av CA private nøkler på samme måte som originalene (HSM). 

CA-Forvalter kan tilby sikkerhetskopitjenester for private nøkler som ikke må oppbevares i 

kryptografisk maskinvare. Tilgang til sikkerhetskopier av disse private nøklene skal sikres på en måte 

som gjør at bare sertifikateier kan gis tilgang til den private nøkkelen. CA-Forvalter kan ikke lagre 

sikkerhetskopier av nøklene i ren tekstform på utsiden av den kryptografiske modulen. Lagring som 

inneholder sikkerhetskopi av nøkler skal ha sikkerhetskontroller som er i samsvar med den 

beskyttelsen som er for den kryptografiske modulen. 

8.2.5 Arkivering av private nøkler 

(Private Key Archival) 

CA-Forvalter skal ikke arkivere sine private nøkler utenfor PAM. 

8.2.6 Innlegging av private nøkler i kryptografisk modul 

(Private Key Transfer into or from a Cryptographic Module) 

Alle nøkler må genereres av og i en kryptografisk modul. CA-Forvalter skal aldri tillate sine private 

nøkler til å eksistere i klartekst utenfor den kryptografiske modulen. CA-Forvalter skal bare 

eksportere sine private nøkler fra kryptografisk modul for å utføre CA sikkerhetskopirutiner. Når 

private nøkler transporteres mellom kryptografiske moduler, skal CA-Forvalter sørge for å kryptere 

den private nøkkelen og beskytte nøklene som brukes til kryptering fra offentliggjøring. 

8.2.7 Lagring av privatnøkler på kryptografisk modul 

(Private Key Storage on Cryptographic Module) 

CAs privat nøkkel må genereres og lagres inne i utsteder-CAs kryptografisk modul, som skal 

tilfredsstille kravene i [SP-NO-POLICY-15 – Fellesregional kryptopolicy]. 

8.2.8 Metoder for aktivering av privatnøkler 

(Method of Activating Private Key) 

CA-forvalter skal aktivere sine private nøkler i samsvar med spesifikasjonene til produsenten av den 

kryptografiske modulen. Sertifikateier er selv ansvarlig for å beskytte sine private nøkler. Som et 

minimum må CA autentisere seg til kryptografisk modul før aktivering av sine private nøkler. 
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8.2.9 Metoder for de aktivering av privatnøkler 

(Method of Deactivating Private Key) 

PKI-forvalter skal deaktivere private nøkler og oppbevare sine kryptografiske moduler i sikre 

beholdere når de ikke er i bruk. PKI-forvalter skal forhindre uautorisert tilgang til eventuelle aktive 

kryptografiske moduler. 

8.2.10 Metoder for ødeleggelse av privatnøkler 

(Method of Destroying Private Key) 

CA-Forvalter skal bruke personer i betrodde roller til å ødelegge CA private nøkler når de ikke lenger 

er nødvendig. Sertifikateier skal ødelegge sine private nøkler når et tilsvarende sertifikat er opphevet 

eller utløpt, eller hvis den private nøkkelen ikke lenger er nødvendig. For programvarebaserte 

kryptografiske moduler, kan CA-Forvalter ødelegge private nøkler ved å overskrive dataene. For 

maskinvare kryptografiske moduler, skal CA-Forvalter i samarbeid med PKI forvalter ødelegge private 

nøkler i henhold til produsentens anbefalinger. Fysisk ødeleggelse av maskinvare er ikke nødvendig. 

8.2.11 Rangering av kryptografisk modul 

(Cryptographic Module Rating) 

Rangering av kryptografiske moduler skal tilfredsstille [SP-NO-POLICY-15 – Fellesregional 

kryptopolicy]. 

8.3 Andre egenskaper ved nøkkelhåndtering 

(Other Aspects of Key Pair Management) 

8.3.1 Arkivering av offentlig nøkler 

(Public Key Archival) 

CA-Forvalter skal arkivere en kopi av hver enkelt offentlig nøkkel. 

8.3.2 Bruksperioder for nøkkelpar 

Certificate Operational Periods and Key Pair Usage Periods 

Sertifikater utstedt under denne policyen skal ha bruksperioder i henhold til [SP-NO-POLICY-15 – 

Fellesregional kryptopolicy]. 

CA-Forvalter kan fratre sine CA private nøkler før de periodene som er nevnt for å imøtekomme 

viktige overgangsprosesser. CA-Forvalter skal ikke utstede sertifikater med en utløpsdato som er 

senere enn utløpsdatoen for rot eller som overstiger kravene for nøkkelfornyelse i kapittel 0. 
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8.4 Aktiveringsdata 

(Activation Data) 

8.4.1 Generering og installasjon av aktiveringsdata 

(Activation Data Generation and Installation) 

PKI-forvalter i samarbeid med CA-Forvalter skal generere aktiveringsdata som har tilstrekkelig styrke 

til å beskytte sine private nøkler. Dersom passord benyttes som aktiveringsdata for en 

signeringsnøkkel, skal aktiveringsdata endres ved nøkkelfornyelse av CA-sertifikatet. Aktiveringsdata 

kan bare overføres via en egnet beskyttet kanal og på et tidspunkt og fra et sted som er forskjellig fra 

leveringen av den tilhørende kryptografiske modulen. 

8.4.2 Beskyttelse av aktiveringsdata 
(Activation Data Protection) 

PKI-forvalter i samarbeid med CA-Forvalter skal beskytte data som brukes til å låse opp private nøkler 

ved hjelp av en kombinasjon av kryptografiske og fysiske kontrollmekanismer. Aktiveringsdata skal 

være:  

 Memorert 

 Biometrisk eller registrert og sikret med samme nivået av sikkerhet som ved aktiveringen av 
den kryptografiske modulen og skal ikke lagres sammen med den kryptografiske modulen. 

PKI-forvalter skal kreve at personell husker, og ikke skrive ned, passordet sitt eller deler passordene 

sine med andre individer. PKI-forvalter skal gjennomføre prosesser for midlertidig å låse tilgang for å 

sikre CA-prosesser, hvis et visst antall mislykkede påloggingsforsøk forekommer. 

8.4.3 Andre egenskaper ved aktiveringsdata 

(Other Aspects of Activation Data) 

Ikke benyttet 

8.5 Datamaskinsikkerhet 

(Computer Security Controls) 

Det henvises til kap 10 for informasjon om internkontroll. 

8.5.1 Tekniske krav til datamaskin sikkerhet 
(Specific Computer Security Technical Requirements) 

CA-Forvalter må sikre sine CA-systemer, og godkjenne og beskytte kommunikasjon mellom sine 

systemer og betrodde roller. Utsteder-CA servere og CA-Forvalter/sertifikatusteders arbeidsstasjoner 

må kjøre på pålitelige systemer som er konfigurert og herdet ved hjelp av bransjens beste praksis og 

veiledninger fra NSM samt i henhold til ETSI EN 319 411-1. Alle CA-systemer må skannes for skadelig 

kode og beskyttes mot spionprogrammer og virus. 

CA-Forvalters/sertifikatusteders systemer, herunder eventuelle eksterne arbeidsstasjoner, skal være 

konfigurert til: 

 Autentisere brukere før tilgang til systemet eller programmer tillates. 

mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no


  

49 NO-42 – Policy for sertifikater i Helse Sør-Øst– versjon 1.2 

Sykehuspartner HF 

 

Regionale bruksvilkår fra Sykehuspartner HF  sikkerhet@sykehuspartner.no 

 Administrere rettighetene til brukerne og begrense tilganger brukere har til sine tildelte 
roller. 

 Generere og arkivere revisjonsposter for alle transaksjoner. 

 Håndheve domeneintegritetgrenser for sikkerhetskritiske prosesser. 

 Støtte gjenoppretning ved nøkkel- eller systemsvikt. 
Alle Sertifikatstatus servere skal: 

 Autentisere brukere før tilgang til systemet eller programmer tillates. 

 Administrere rettighetene for å begrense disse til brukernes tildelte rolle. 

 Håndheve domeneintegritetgrenser for sikkerhetskritiske prosesser. 

 Støtte gjenoppretting fra nøkkel eller systemsvikt. 

8.5.2 Rangering av datamaskinsikkerhet 

(Computer Security Rating) 

Ikke benyttet 

8.6 Tekniske kontroller for systemets livssyklus 

(Life Cycle Technical Controls) 

8.6.1 Kontroll av systemutvikling 
(System Development Controls) 

Ved drift av CA-systemer skal CA-Forvalter kun bruke: 

 Hyllevare som er designet og utviklet meden formell og dokumentert utviklingsmetodikk. 

 Maskinvare og programvare som er utviklet spesielt for PKI av verifiserte personell ved hjelp 
av en strukturert utvikling og i et kontrollert utviklingsmiljø. 

 Åpen kildekode programvare som oppfyller krav til sikkerhet gjennom programvare 
verifikasjon og validering og strukturert utvikling / livssyklus administrasjon. 

 Maskinvare og programvare kjøpt og levert på en måte som reduserer sannsynligheten for 
manipulering. 

 Maskinvare og programvare som er dedikert bare til å gjennomføre CA funksjoner. 
 

CA-Forvalter og PKI forvalter skal ta forhåndsregler for å hindre ondsinnet programvare fra å bli lastet 

inn i CA utstyr. CA-Forvalter skal skanne all maskinvare og programvare for ondsinnet kode ved første 

gangs bruk og deretter periodisk. CA-Forvalter skal kjøpe eller utvikle oppdateringer på samme måte 

som originalutstyr, og skal bruke betrodde personer for å installere programvare og utstyr. 

CA-Forvalter skal ikke installere noe programvare på sine CA systemer som ikke er en del av CA 

operasjoner. 

8.6.2 Sikkerhetskontroll av administrasjon 

(Security Management Controls) 

CA-Forvalter skal etablere formelle mekanismer for å. CA-Forvalters endringskontrollprosesser skal 

omfatte prosedyrer for å oppdage uautorisert endring til CA-Forvalters CAs systemer og 

dataoppføringer som er behandlet, logget og sporet for alle sikkerhetsrelaterte endringer i CA-

systemer, brannmurer, rutere, programvare og andre tilgangskontroll systemer. Når programvare 

legges inn på CA-systemer skal CA-Forvalter kontrollere at programvaren har riktig versjon og leveres 
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av leverandøren fri for eventuelle endringer. CA-Forvalter skal verifisere integriteten til 

programvaren som brukes av sine CA prosesser minst en gang i uken. 

8.6.3 Livssyklus sikkerhets kontroller dokumentere, kontrollere, overvåke, og vedlikeholde 

installasjon og konfigurasjon av sine CA systemer, inkludert eventuelle endringer eller 

oppgraderinger 

(Life Cycle Security Controls) 

Ikke benyttet 

8.7 Nettverkssikkerhet 

(Network Security Controls) 

CA-Forvalter skal dokumentere og kontrollere konfigurasjoner av sine systemer, inkludert eventuelle 

oppgraderinger eller modifikasjoner. CA-Forvalter skal påse at det er iverksatt en prosess for å 

oppdage uautoriserte endringer i maskinvare eller programvare, og for å installere og vedlikeholde 

systemene. 

CA-Forvalter skal påse hensiktsmessige nettverksikkerhetskontroller, inkludert å slå av ubrukte 

nettverksporter og tjenester, og bare benytte nettverksprogramvare som er nødvendig for riktig 

funksjon av CA systemer. CA-Forvalter skal gjennomføre de samme nettverkssikkerhetskontroller for 

å beskytte sikkerhetssystemer som brukes til å beskytte annet CA relatert utstyr. 

8.9 Tidsstempling 

(Time-Stamping) 

CA-Forvalter skal sørge for at nøyaktigheten av systemklokker som brukes for tidsstempling er innen 

tre minutter. Automatisk eller manuelle prosedyrer kan anvendes for å opprettholde systemklokken. 

Endring av systemklokken skal være en kontrollerbar hendelse, se kapittel 0. 

9 Sertifikater og revokeringslister 

(Certificate , CRL, and OCSP Profiles) 

9.1 Sertifikatprofil 

(Certificate Profile) 

9.1.1 Versjonsnummer(e) 

(Version Number(s)) 

Utsteder-CA sertifikater skal utstede versjon 3 sertifikater. 

9.1.2 Sertifikatutvidelser 

(Certificate Extensions) 

Utsteder-CA skal benytte sertifikatutvidelser i henhold til gjeldende industristandarder, inkludert RFC 

3280/5280. Utsteder-CA skal ikke utstede sertifikater med private kritiske utvidelser. 
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9.1.3 Objekt identifikatorer for algoritmer 

(Algorithm Object Identifiers) 

Utsteder-CA skal signere sertifikater og generere nøkkelpar i henhold til [SP-NO-POLICY-15 – 

Fellesregional kryptopolicy]. 

9.1.4 Navn format 

(Name Forms) 

Sertifikatusteder skal bruke unike navn som er sammensatt av standard attributt-typer, som f.eks. de 

som er identifisert i RFC 3280/5280. Sertifikatutsteder skal inkludere et unikt serienummer i alle 

sertifikater, og skal sikre at OU-felt ikke inneholder informasjon som bryter med punktene angitt i 

kapittel 5. 

9.1.5 Tillatte navn 

(Name Constraints) 

Sertifikatutsteder kan inkludere navnebegrensninger i «NameConstraints» feltet når dette er aktuelt. 

9.1.6 Sertifikatpolicy Objectidentifikator 

(Certificate Policy Object Identifier) 

Når sertifikatusteder utsteder et sertifikat som inneholder OID fra en av policyene som er angitt i 

kapittel 0, bekrefter dette at sertifikatet forvaltes i tråd med den policyen som er identifisert her. 

9.1.7 Bruk av policy begrensningsutvidelser 

(Usage of Policy Constraints Extension) 

Ikke benyttet 

9.1.8 Regler for kvalifiseringssyntakser og semantikk 

(Policy Qualifiers Syntax and Semantics) 

Utsteder-CA kan inkludere korte uttalelser i «Policy Qualifier» feltet i sertifikatets Policy utvidelse. 

9.1.9 Behandling av semantikk for kritiske sertifikatpolicyutvidelser 

(Processing Semantics for the Critical Certificate Policies Extension) 

Ikke benyttet 

9.2 CRL-Profil 

(CRL Profile) 

9.2.1 Versjon nummere(e) 

(Version Number(s)) 

Utsteder-CA skal utstede versjon 2 CRL-er som er i samsvar med RFC 3280/5280. 
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9.2.2 CRL og CRL oppføring utvidelser 

(CRL and CRL Entry Extensions 

Utsteder-CA skal benytte CRL-utvidelser som samsvarer med PKI X.509 CRL Extensions Profile. 

9.3 OCSP profil 

(OCSP Profile) 

Utsteder-CA skal benytte OCSP-tjeneste (Online Certificate Status Protocol) i samsvar med RFC 2560. 

9.3.1 Versjon nummer(e) 

(Version Number(s)) 

Utsteder-CA skal supportere versjon 1 OCSP forespørsler og svar. 

9.3.2 OCSP utvidelser 

(OCSP Extensions) 

Ikke benyttet 

10 Revisjon av samsvar og andre vurderinger 

(Compliance Audit and other assessments) 
Praksisen i denne CP-en er utformet for å møte eller overgå kravene til generelt aksepterte 

industristandarder. 

10.1 Frekvens eller omstendigheter for vurdering 

(Frequency or Circumstances of Assessment) 

Det skal utføres regelmessig revisjon av en uavhengig revisor for å vurdere CA-Administrators og CA-

Forvalters etterlevelse av denne CP og tilhørende CPS. 

10.2 Identitet og kvalifikasjoner for vurderer 

(Identity/Qualifications of Assessor) 

Kvalifikasjoner og erfaring: Revisjon må være revisors primære virksomhetsfunksjon. Den enkelte 

eller minst ett av medlemmene i revisjonsgruppen må ha en anerkjent 

informasjonssikkerhetsrevisjon bakgrunn. 

Kompetanse: Den enkelte eller gruppen skal være opplært og erfaren i revisjon av sikre 

informasjonssystemer og være kjent med Public Key Infrastructure og CA-systemer. 

Regler og standarder: Revisor må være i overensstemmelse med gjeldende standarder, regler og 

beste praksis kunngjort av International Accounting Standards vedtatt av European Commission 

(IAS), Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Institute of Internal Auditors (IIA) 

eller annen kvalifisert revisjonsstandarder. 
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10.3 Revisors forhold til vurdert selskap 

(Assessor's Relationship to Assessed Entity) 

Ikke relevant 

10.4 Emner omhandlet av vurderingen 

(Topics Covered by Assessment) 

Revisjonen må samsvare med industristandarder, dekke CA-Administrators og CA-Forvalters 

etterlevelse av sin forretningspraksis, og evaluere integriteten til CA-Administrators og CA-Forvalters 

PKI operasjoner. 

10.5 Aksjonspunkter tatt basert på resultater av mangler 
(Actions Taken as a Result of Deficiency) 

Hvis en revisjon rapporterer manglende overholdelse av gjeldende lover, denne CP-en, CPS-er, eller 

andre kontraktsforpliktelser knyttet til CA-Administrators og CA-Forvalters tjenester, så skal: 

 Revisor dokumentere avvik. 

 Revisor umiddelbart varsle CA-Administrator. 

 CA-Administrator utvikle en plan for å rette avviket. 

 CA-Administrator sende planen for avvikshåndtering til revisor for godkjenning. 

 Revisor kan kreve ytterligere tiltak dersom det er nødvendig for å rette opp eventuelle 
vesentlige problemer skapt av avviket, blant annet dersom det kreves revokering av berørte 
sertifikater. 

10.6 Tilgjengeliggjøring av resultater 

(Communication of Results) 

Resultatet av revisjonsrapporter skal gjøres tilgjengelig for ISMB (Information Security Management 

Board) og CA-Admin som er en del av Sikkerhet i Sykehuspartner HF. 

11. Andre forretningsmessige og rettslige forhold 

(Other business and legal matters) 

11.1 Avgifter 

 (Fees) 

Ikke relevant 

11.1.1 Sertifikatutstedelse og fornyelses avgifter 

(Certificate Issuance or Renewal Fees) 

Ikke relevant 
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11.1.2 Sertifikattilgangsavgifter 

(Certificate Access Fees) 

Ikke relevant  

11.1.3 Tilgangsavgifter ved revokering 

(Revocation or Status Information Access Fees) 

Ikke relevant 

11.1.4 Avgifter for andre tjenester 

(Fees for Other Services) 

Ikke relevant 

11.1.5 Retningslinjer for refusjon 

(Refund Policy) 

Ikke relevant 

11.2 Finansielt ansvar 

(Financial Responsibility) 

11.2.1 Forsikrings dekning 

(Insurance Coverage) 

Ikke relevant 

11.2.2. Andre eiendeler 

(Other Assets) 

Ikke relevant 

11.2.3 Forsikring eller garantidekning for sertifikatmottaker 

(Insurance or Warranty Coverage for End-Entities) 

Ikke relevant 

11.3 Konfidensiell firmainformasjon 

(Confidentiality of Business Information) 

11.3.1 Omfang av konfidensiell informasjon 

(Scope of Confidential Information) 

CA-Administrator skal spesifisere hva som er taushetsbelagt informasjon i sin CPS. 
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11.3.2 Informasjon som er utenfor omfang av konfidensiell informasjon 

(Information Not Within the Scope of Confidential Information) 

CA-Administrator og CA-Forvalter kan behandle all annen informasjon ikke listet som taushetsbelagt 

informasjon i CPS som offentlig informasjon. 

11.3.3 Ansvar for å beskytte konfidensiell informasjon 

(Responsibility to Protect Confidential Information) 

Sykehuspartner HF skal kontraktsforplikte ansatte og entreprenører til å beskytte konfidensiell 

informasjon. Sykehuspartner HF skal gi opplæring til ansatte om hvordan konfidensiell informasjon 

skal håndteres. 

11.4 Vern av personopplysninger 

(Privacy of Personal Information) 

11.4.1 Personvern plan 

(Privacy Plan) 

Sykehuspartner HF skal lage og følge en offentlig tilgjengelig personvernpolicy som angir hvordan 

Sykehuspartner HF behandler personopplysninger. 

11.4.2 Informasjon som behandles som privat 

(Information Treated as Private) 

CA-Forvalter skal behandle all personlig informasjon i innholdet av et sertifikat eller CRL og som ikke 

er offentlig tilgjengelig, som privat informasjon. CA-Forvalter skal beskytte privat informasjon i sin 

besittelse ved hjelp av en rimelig grad av forsiktighet og hensiktsmessige sikringstiltak. CA-Forvalter 

skal ikke distribuere sertifikater som inneholder UUID i subject alternative name utvidelse via 

offentlig tilgjengelige lagringssteder (f.eks LDAP, HTTP). 

11.4.3 Informasjon som ikke behandles som privat 

(Information not Deemed Private) 

Privat informasjon inkluderer ikke sertifikater CRL-er eller deres innhold. 

11.4.4. Ansvar for å beskytte privat informasjon 

(Responsibility to Protect Private Information) 

CA-Administrator er ansvarlig for at privat informasjon blir lagret og beskyttet på en sikker måte med 

operasjonell støtte fra CA-Forvalter. 

11.4.5 Varsling og samtykke for bruk av privat informasjon 

(Notice and Consent to use Private Information) 

Sertifikatsøker må godkjenne global overføring og publisering av alle personlig data som er inkludert i 

et sertifikat. 
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11.4.6 Opplysningsplikt etter rettslig eller administrative prosesser 

(Disclosure Pursuant to Judicial or Administrative Process) 

CA-Administrator kan gi CA-Forvalter lov til å utlevere privat informasjon, uten varsling, når det er 

nødvendig ved lov eller forskrift. 

Informasjonssikkerhetsleder i Sykehuspartner skal kontaktes og gi råd om gjeldende prosedyrer før 

utlevering av sensitiv informasjon 

11.4.7 Opplysningsplikt ved andre omstendigheter 

(Other Information Disclosure Circumstances) 

Ikke relevant 

11.5 Intellektuelle rettigheter 

(Intellectual Property Rights) 

CA-Forvalter skal sikre at intellektuelle rettigheter til tredjepart ikke blir krenket. 

11.6 Bekreftelser og garantier 

(Representations and Warranties) 

11.6.1 CA bekreftelser og garantier 

(CA Representations and Warranties) 

CA-Administrator må bekrefte ovenfor ISMB, sertifikatholdere/eiere og avhengig parter at de 

oppfyller alle aspekter ved denne CP-en, CPS-er, lover og forskrifter. 

11.6.2 RA bekreftelser og garantier 

(RA Representations and Warranties) 

CA-Administrator skal kreve at registreringsenheten som opererer på deres vegne kan bekrefte at de 

følger denne CP-en og relevant CPS når de er involvert i utstedelse og forvaltning av sertifikater. 

11.6.3 Sertifikatholder/eier bekreftelser og garantier 
(Subscriber Representations and Warranties) 

Hver sertifikatholder/eier er ansvarlig for å: 

 Sikkert generere sine private nøkler og beskytte sine private nøkler fra kompromittering. 

 Gi nøyaktig og fullstendig informasjon når dem kommuniserer med 
sertifikatutsteder/registreringsenhet. 

 Bekreft nøyaktigheten av sertifikatdata før det aktuelle sertifikatet tas i bruk. 

 Straks slutte å bruke et sertifikat og varsle sertifikatusteder hvis: 
o Informasjon eller deler av informasjon som ble sendt til sertifikatusteder eller som 

inngår i endring av et sertifikat er villedende eller feil.  
o Ved misbruk eller kompromittering av den private nøkkelen assosiert med 

sertifikatet eller mistanke om dette. 
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 Sørg for at personer som bruker sertifikater på vegne av en organisasjon har fått 
sikkerhetsopplæring som passer til sertifikatet 

 Bruke sertifikatet bare for autoriserte og lovlige formål, i samsvar med sertifikatets formål, 
denne CP-en og gjeldende CPS. Dette inkluderer å kun installere SSL-sertifikater på servere 
tilgjengelige på domenet som er oppført i sertifikatet og ikke benytte 
kodesigneringssertifikater for å signere ondsinnet kode eller kode som er lastet ned uten 
brukerens samtykke. 

 Straks avslutte bruk av sertifikatet og tilhørende privat nøkkel etter at sertifikatet er utløpt. 

11.6.4 Avhengige parters bekreftelser og garantier 

(Relying Party Representations and Warranties) 

Avhengige parter må følge prosedyrene og gjøre de tilpasninger som kreves av den aktuelle CPS og i 

gjeldende avtaler før man stoler på eller benytter et sertifikat. 

11.6.5 Bekreftelser og garantier for andre 

(Representations and Warranties of other Participants) 

Ikke relevant 

11.7 Garantiforbehold 

(Disclaimers of Warranties 
CA-Administrator fraskriver seg ethvert ansvar og garantier utover det som eksplisitt er nevnt i denne 

CP-en eller er fastslått ved lov eller forskrift. CA-Administrator og CA-Forvalter får ikke automatisk 

forvalteransvar ovenfor en tjeneste, selv om tjenesten benytter Helse Sør-Østs PKI. 

11.8 Ansvarsbegrensninger 

(Limitations of Liability) 

CA-Administrator kan begrense sitt ansvar, så lenge dette samsvarer med denne CP-en, forutsatt at 

CA-Administrator og CA-Forvalter forblir ansvarlig for å følge denne CP-en og tilhørende CPS. 

11.9 Skadesløsholdelse 

(Indemnities) 

Ikke relevant 

11.10 Varighet og oppsigelse 

(Term and Termination) 

11.10.1 Varighet  

(Term) 

Denne CP-en og eventuelle endringer er effektive når de publiseres til Helse Sør-Øst dokumentportal 

og er gjeldende inntil erstattet med en nyere versjon. 
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11.10.2 Oppsigelse  

(Termination) 

Denne CP-en og eventuelle endringer er gjeldende inntil den er erstattet av en nyere versjon. 

11.10.3 Effekt av opphør 

(Effect of Termination and Survival) 

Helse Sør-Øst vil kommunisere forhold og effekten av denne CP-ens terminerings via etablerte 

kommunikasjonskanaler. Kommunikasjonen vil angi hvilke deler som opphør. Som et minimum vil 

ansvar knyttet til å beskytte konfidensiell informasjon ikke opphøre. 

11.11 Individual Notices and Communications with Participants 

Ikke relevant. 

11.12 Endringer 

(Amendments) 

11.12.1 Prosedyrer for endringer 

(Procedure for Amendment) 

Denne CP-en gjennomgås årlig, endringer og tillegg vil bli gjort ved at oppdatert versjon blir publisert. 

Kontroller er på plass for å sørge for at endring og publisering ikke gjøres uten godkjennelse av CA-

Administrator som er en del av sikkerhet i eller ISMB i Sykehuspartner HF. 

11.12.2 Varslingsmetoder og frister 

(Notification Mechanism and Period) 

Helse Sør-Øst publiserer CP revisjoner til aktuelle dokumentportal. Helse Sør-Øst hverken garanterer 

eller angir en varsel-og-kommentar periode og kan gjøre endringer i denne CP-en uten varsel. 

Vesentlige endringer som påvirker utstedte sertifikater blir varslet og må godkjennes før publisering. 

CA-Administrator som er en del av Sikkerhet i Sykehuspartner HF er ansvarlig for å avgjøre hva som 

utgjør en vesentlig endring av CP. 

11.12.3 Omstendigheter som krever endring av OID 

(Circumstances Under Which OID Must be Changed) 

CA-Administrator som er en del av Sikkerhet i Sykehuspartner HF er på vegne av Helse Sør-Øst 

ansvarlig for å avgjøre om endring av CP-en krever endring av OID (Object Identifier). 

11.13 Konfliktløsning 

(Dispute Resolution Provisions) 

Alle tvister skal tas direkte med Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst. 
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11.14 Gjeldende lov 

(Governing Law) 

Ikke relevant 

11.15 Overholdelse av gjeldende lov 

(Compliance with Applicable Law) 

Ikke relevant 

11.16 Forskjellige bestemmelser 

(Miscellaneous Provisions) 

11.16.1 Hele avtalen 

(Entire Agreement) 

Ikke relevant 

11.16.2 Overdragelse 

(Assignment) 

Ikke relevant 

11.16.3 Ugyldighet 

(Severability) 

Ikke relevant 

11.16.4 Håndhevelse (Advokathonorar og frafall av rettigheter) 

(Enforcement (Attorneys' Fees and Waiver of Rights)) 

Ikke relevant 

11.16.5 Force Majeure  

(Force Majeure) 

Ikke relevant 

11.17 Andre bestemmelser 

(Other Provisions) 

Ikke relevant 

12 REFERENCES 
Se Helse Sør-Øst sertifikat policy (CP). 
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