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1. Formål og hensikt 
Brannmurspolicyen skal tydeliggjøre sikkerhetskrav knyttet til brannmur og trafikkflyt, ved å definere 

standard brannmursåpninger. Hensikten med dokumentet er å sørge for en tilstrekkelig 

implementering av Helse Sør-Øst sin sonemodell, som er en viktig teknisk komponent for sikkerhet i 

Helse Sør-Øst.  

Dokumentet skal bidra til enhetlig og sikker forvaltning av brannmur og økt smidighet i behandling av 

brannmursendringer. 

2. Krav 
Alle brannmuråpninger skal være dokumentert i godkjent systemdokumentasjon. 

Brannmursåpninger som inneholder trafikk som går på sentral infrastruktur skal alltid godkjennes av 

Sykehuspartner HF. Godkjenning av brannmursåpninger behandles i Sykehuspartners innspillsmøte.  

Trafikk skal initieres fra en sikkerhetskontekst med høyt nivå til en sikkerhetskontekst med lavere 

nivå. Klienter kan initiere trafikk til alle kontekster, samt internett. Det skal være lukket fra én 

sikkerhetskontekst til en annen. Alle tredjepartstilkoblinger skal gå via brannmur i sentralt WAN-

mottak. 

Hvert HF separeres av brannmur mellom hverandre, og mellom HSØ fellesressurser. Det åpnes ikke 

for trafikk mellom HF og/eller HSØ fellesressurser med mindre dette følger av godkjent 

risikovurdering. 

 

2.1 Soner og sikkerhetskontekst 
Servere som kobles til i datarommet, legges i rett kontekst ut ifra en vurdering om kundetilhørighet, 

konsekvens og sensitivitetsnivå etter følgende tabell: 

 

Tabell 1: Oversikt over de ulike sikkerhetskontekstene/klassifisering av data 

De ulike sikkerhetskontekstene deles opp i ulike VRF (Virtual routing and forwarding) for å 

understøtte segmentering. Det kan også forekomme flere VRF per sikkerhetskontekst. 

Segmenteringen benytter virtualisering. 

2.2 Trafikkflyt  
Trafikken i HSØs nettverksinfrastruktur deles inn i forskjellige VPN, soner og VLAN. Alle 

nettverkssoner er beskyttet bak brannmur. Det medfører at all trafikk inn og ut av en sone vil 

traversere brannmur. 

Trafikk som kan implementeres etter godkjenning: 
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 Fra auth-client: tilgang til alle kontekster innenfor det aktuelle helseforetaket 

 Fra kontekst 4: til 3 

 Fra kontekst 4: til 2 

 Fra kontekst 3: til 2 

 Trafikk innad i samme kontekst 

 Unntak fra policy må behandles spesielt i risikovurdering (ROS) 

 Alle åpninger må være i henhold til godkjent ROS 
 

Klienter og kontekst 1 og 2 kan nå internett, men kun godkjente destinasjoner og tjenester. Kontekst 

3 og 4 skal ikke direkte aksessere internett. Eventuell trafikk til internett skal gå via jumpserver.  

Kontekst 4 skal ha kontrollert trafikk begge veier.  

Kontekst 1, 2, 3 og klient har kontrollert trafikk inn til sonen, åpent ut av sonen. 

 

 

2.3 DMZ 
Internettilgjengelige tjenester skal stå i DMZ med offisielle IP-adresser. Det skal være kontrollert 

trafikk inn til DMZ fra internett, og inn mot DMZ fra interne soner.  
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Alle tjenester som skal publiseres i DMZ og som er tilgjengelig fra internett, skal være risikovurdert. I 

tillegg skal tjenesten være penetrasjonstestet før man åpner for trafikk fra internett, og følge 

gjeldende prosedyrer for DMZ.  

2.4 Basistjenester 
Det er opprettet et tjenestedesign som beskriver standard brannmursåpninger for basistjenester. 

Dette kan vedlegges i FW-change i tilfeller der det er behov for basistjenester i nyopprettede VLAN. 

Det skal alltid benyttes signert PDF-versjon av basistjenestedesign ved brannmursendringer.  

2.5 Sikker sone (VPN42 og VPN45) 
Disse sonene skal ikke behandles etter vanlig rutine for brannmursendringer. Endringer som 

inneholder IP-adresser innenfor Sikker Sone sin avsatte IP-range skal ikke effektueres uten 

konsultasjon med avsatte ressurser for Sikker Sone. Brannmursendringer i Sikker Sone skal følge 

spesifikk rutine og prosess beskrevet i Sikker Sone dokumentasjonen på Confluence 

(https://confluence.sikt.sykehuspartner.no/display/SL/STIM+landingssone). 
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