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1. Hensikt og omfang  
Dette dokumentet beskriver bruk av Bluetooth, i tråd med beste praksis1. Formålet med dette 

dokumentet er å opplyse om de ulike sårbarhetene ved bruk av Bluetooth og instruks på hvordan 

man kan sikre Bluetooth-kommunikasjon. 

Dette dokumentet gjelder for alle enheter som bruker Bluetooth i Helse Sør-Øst. 

2. Bakgrunn 
Bluetooth er radioteknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter som har 

støtte for Bluetooth. Man kan bruke Bluetooth til å overføre lyd og data i begrenset avstand avhengig 

av Bluetooth-versjon. Bluetooth-teknologi er integrert i mange forskjellige enheter som f.eks. mobil, 

bærbar PC, hodetelefoner, printere, tastatur og mye mer. Fordelen med å benytte Bluetooth-

teknologi er for eksempel: 

- Trådløskommunikasjon: Bluetooth kan erstatte bruk av kabler ved bruk av tastatur, mus, 
printer, hodetelefoner og lignende. 

- Filoverføring: Bluetooth kan overføre filer til andre Bluetooth-enheter. 
- Trådløs synkronisering: Bluetooth kan synkronisere automatisk mellom enheter, 

eksempelvis mellom mobil og hodetelefon. 

- Koble til internett: Bluetooth kan dele internettilgang med andre Bluetooth-enheter, 
eksempelvis kan en mobil dele internettilgang med en PC. 

3. Bluetooth sikkerhetsmekanismer 
Bluetooth-standarden spesifiserer fem grunnleggende sikkerhetsprinsipper: 

 Konfidensialitet: Forhindre at informasjon blir kompromittert ved for eksempel trafikken blir 
avlyttet ved å sørge for at kun autoriserte enheter kan motta og lese data som blir overført 
som krypterte kommunikasjon. 

 Integritet: Verifisere at data som blir sendt mellom to forskjellige enheter ikke har blitt 
manipulert ved transaksjon. 

 Autorisering: Sikre at man har kontroll over data ved at enhetene er autorisert til å benytte 
seg en tjeneste før man tillater transaksjonen. 

 Autentisering: Verifisere identiteten til enheten før man skal etablere kommunikasjon. 

 Pairing: Etablere tillit («trust») mellom en eller flere Bluetooth enheter ved å etablere delt 
hemmelig nøkkel. Fordelen med å pare («pair») er at man trenger kun å autentisere en gang. 

 

Bluetooth-spesifikasjonene definerer fire ulike sikkerhetsnivåer, hvor Bluetooth-enhetene må 

konfigureres til et av nivåene: 

Nivå Sikkerhetsoppsett 

4 Tjeneste 

3 Link 

2 Tjeneste 

1 Ingen 

 

                                                           
1 NIST SP 800-121 rev 2 
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 Nivå 1: Enheter som opererer på nivå 1 anses som ikke sikre, dette betyr at det ikke 
benyttes autentisering og kryptering noe som gjør at enhetene er sårbar for angrep. 
Eksempel på hva som kan skje er at en uautorisert enhet kan autentisere seg mot en enhet 
på nivå 1 eller lytte til kommunikasjon grunnet manglende kryptering. NIST anbefaler aldri å 
bruke nivå 1. 
 

 Nivå 2: På nivå 2 kan man styre tilgang til spesifikke tjenester. Ved hjelp av autorisering, kan 
man styre hvilke enheter som får tilgang til spesifikke tjenester. 

 

 Nivå 3: På nivå 3 initierer Bluetooth-enheten sikkerhetsmekanismer før det blir etablert 
kommunikasjon mellom enhetene. Dette betyr at man må autentisere, kryptere og 
autorisere før man får kjørt tjeneste-discovery. 
 

 Nivå 4: På nivå 4 benyttes det Secure Simple Pairing (SSP) for å genere nøkkel, autentisering 
og kryptering. Styrken på krypteringsalgoritmen avhenger av hvilken Bluetooth versjon som 
benyttes. Som på nivå 3 blir sikkerhetsmekanismene etablert når det blir initiert 
kommunikasjon mellom enhetene. 

4. Krav til bruk av Bluetooth 
Følgende krav gjelder for bruk av Bluetooth i Sykehuspartner med forklaring på hva slags hendelse 

som kan oppstå dersom kravene ikke opprettholdes. 

 

Sikkerhetskrav Forklaring 

1. Gjennomgå standardinnstillingene til 
Bluetooth-enhetene før man bruker 
Bluetooth første gang. 

Uvedkommende kan få tilgang til eller avlytte 
bluetooth-enheten som følge av 
standardinnstillingene ikke er sikret.  
 
Ved å konfigurere innstillingene vil dette 
redusere sannsynligheten for at 
uvedkommende kan få uautorisert tilgang til 
Bluetooth enheten. 

2. Endre standardnavnet til Bluetooth-
enheten til noe som ikke avslører hva 
slags enhet dette er. 

Uvedkommende vil kunne identifisere 
Bluetooth-enheten som følge av 
standardnavnet. Dette gjør det enklere for en 
trusselaktør å målrette et angrep. 

3. Sørg for at Bluetooth-kommunikasjon er 
avslått når det ikke er i bruk. 

Uvedkommende kan etablere kommunikasjon 
med en Bluetooth-enhet som ikke er skrudd av. 

4. Konfigurerer Bluetooth-enheten til 
lavest mulig batteri-innstilling for å 
redusere rekkevidde på Bluetooth-
kommunikasjon. 

For kraftig signal gjør enheten tilgjengelig for 
flere ved at rekkevidden øker. Trusselaktør kan 
nå enheten uten å måtte fysisk være i 
nærheten.  

5. Sørg for at Bluetooth-enheten er 
konfigurert som «usynlig» for alle 
enheter utenom de som den er paret 
med. 

Minimerer sannsynligheten for at 
uvedkommende kan oppdage Bluetooth-
enheten som følge av at Bluetooth-enheten er 
kun synlig for enheter som den er paret med. 

6. Sørg for at all Bluetooth-
kommunikasjon er kryptert. 

Minimerer sannsynligheten for at data kommer 
på avveie eller blir avlyttet når 
kommunikasjonen er kryptert. 

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no


  

5 NO-44 – Bruk av Bluetooth-utstyr i Helse Sør-Øst – versjon 1.2 

Sykehuspartner HF 

 

Regionale bruksvilkår fra Sykehuspartner HF  sikkerhet@sykehuspartner.no 

7. Konfigurerer slik at 
krypteringsnøkkellengden er på maks. 

Minimerer sannsynligheten for at data kommer 
på avveie eller bli avlyttet som følge av «brute 
force» angrep når kommunikasjonen har maks 
krypteringsnøkkellengde. 

8. Sørg for at all Bluetooth-
kommunikasjon må ha gjensidig 
autentisering. 

Forhindrer at uvedkommende kan få direkte 
tilgang til Bluetooth-enheten som følge av all 
kommunikasjon må autentiseres på begge 
enheter. 

9. Sørg for å pare Bluetooth-enheter så lite 
som mulig. 

Hver gang det utføres paring med andre 
enheter har en trusselaktører mulighet til å 
pare til enheten som forespør paring. Ved å 
pare så lite som mulig og i trygge omgivelser 
hvor det er lite mennesker og unna vinduer vil 
redusere sannsynligheten for uautorisert 
paring. Det er viktig at man er oppmerksom på 
om det kan være potensielle trusselaktører i 
området før man begynner med paring 
prosessen. 

10. Sørge for at alle bærbare Bluetooth-
enheter er konfigurert med 
passord/pinkode. 

Reduserer sannsynligheten for uvedkommende 
kan få uautorisert tilgang til Bluetooth-enhet. 
Særlig viktig om enheten blir glemt eller stjålet. 

11. Unngå at passord og pinkode for 
autentisering av Bluetooth 
kommunikasjon er for enkel. 

Sannsynligheten reduseres for at 
uvedkommende kan få til tilgang til Bluetooth-
enheten ved hjelp av «brute force» angrep jo 
mer kompleks passord/pinkode er. 

12. Bruk to-faktor autentisering, smartkort 
eller biometri dersom Bluetooth-
enheten har støtte for dette. 

Ved å implementere sterke 
autentiseringsmekanismer gjør det vanskelig 
for uvedkommende å få uautorisert tilgang til 
Bluetooth-enheten. 

13. Ved tap eller tyveri av Bluetooth-enhet 
så må brukeren slette den tapte 
enheten fra alle enheter der den er 
paret. 

Dersom man ikke sletter den tapte enheten fra  
de andre enheter som den er paret med kan 
uvedkommende få uautorisert tilgang til de 
enhetene som den er paret med. 

14. Installerer antivirus på Bluetooth-
enheten dersom dette er mulig. 

Dette reduserer sannsynligheten for at man 
infiserer andre Bluetooth-enheter med virus. 

15. Brukere skal ikke godta 
transaksjonsforespørsler fra ukjente 
Bluetooth-enheter. 

Dette reduserer sannsynligheten for at 
uvedkommende kan få tilgang til enheten 
dersom man er unngår å ikke godkjenne 
ukjente Bluetooth-enheter. 
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