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1. Hensikt og Omfang 
Dette dokumentet setter krav for funksjonsdomenene kontroll- og administrasjonsplan. Disse 

domenene er ofte omtalt under samlebetegnelsen «Sikker sone». Kontroll- og administrasjonsplan er 

plan for kontroll av det fysiske miljøet og driftstjenester til andre dataplan og inngår i Regional 

sonemodell.  

Målgruppe 
Målgruppen for dokumenteter er de som arbeider med direkte eller indirekte med tekniske løsninger 

knyttet til nettverkssegregering. Dette kan være; men ikke begrenset til:  

 IT-teknisk driftspersonell  

 Nettverksanalytikere 

 Løsningsarkitekter 

 Rådgivere som utfører risiko- og sårbarhetsvurderinger 

 IT- og sikkerhets-revisorer 

 Prosjektledere i moderniseringsprosjekter 

2. Definisjoner 
 

Sykehuspartner vedlikeholder en ordbok i kvalitetsportalen som inneholder definisjoner av begreper 

og forkortelser. Under er det listet opp noen sentrale dokumenter som brukes i denne policyen. 

Oppdatert versjon av definisjoner ligger i ordboken i Sykehuspartner sin kvalitetsportal (intern lenke).  

 Administrasjonsplan: Funksjonsdomene tilbyr kontroll og administrasjon av det fysiske 
miljøet. 

 Dataplan: Leveranseplattformen i Sykehuspartner er etablert som en 3-lags arkitektur med 
administrasjons-, kontroll-, og dataplan. Dataplanet benyttes eksempelvis for administrative 
og kliniske applikasjoner. Dataplanet etableres av administrasjonsplanet, og styres av 
kontrollplanet. 

 Funksjonsdomene: En logisk avgrenset del av plattformen som er opprettet for en spesifikk 
tenant eller funksjon. I Sykehuspartner skilles det mellom "Regionalt funksjonsdomene" for 
funksjon eller tjenester med felles dataansvar, og "HF-spesifikt funksjonsdomene" for 
spesifikt juridisk foretak med separat dataansvar.  Domenene som reguleres i dette 
dokumentet er av første typen.  

 Kontrollplan: Funksjonsdomene tilbyr et miljø for etablering av tjenester knyttet til 
administrasjon og drift for de ulike dataplan. 

 Tenant: En separat juridisk enhet med selvstendig dataansvar, som eksempelvis et 
helseforetak.  

 Tjenesteansvarlig: Eier av en eller flere tjenester i kontroll- og administrasjonsplan. 
Eierskapet er godkjent av tjenesteeier med delegert myndighet innen gitt tjeneste; se også 
kapittel om Endringskontroll 

 Tjenesteeier: I denne policyen er tjenesteeier den som eier de to funksjonsdomenene 
kontroll- og administrasjonsplan. Denne rollen blir også omtalt som «plattformansvarlig av 
Sikker sone» i løsningens dokumentasjon (i Confluence). Tjenesteeier har overordnet ansvar 
for kontroll- og administrasjonsplan. For ytterligere beskrivelse av tjenesteeier, se: 
Rollebeskrivelse Tjenesteeier_1.0.docx (fisp.no) 

 Zero Trust: En metodikk der prinsippet er å ikke ha tillitt til personer, lokasjoner eller enheter 
med mindre de har blitt spesifikt autorisert for et angitt formål. 

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-43%20-%20Policy%20for%20Regional%20Sonemodell.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-43%20-%20Policy%20for%20Regional%20Sonemodell.pdf
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/kvalitet/Sider/ordbok.aspx
https://sykehuspartner.fisp.no/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b46D3D747-C1F7-4C88-B1B5-11218AD29056%7d&file=Rollebeskrivelse%20Tjenesteeier_1.0.docx&action=default&DefaultItemOpen=1
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 M2M: Forkortelse for «Machine to Machine», det vil si to maskiner som snakker direkte med 
hverandre uten menneskelig interaksjon.  

3. Innledning 
Dette dokumentet setter sikkerhetskrav til funksjonsdomene kontroll- og administrasjonsplan som 

ble etablert under moderniseringsprogrammet STIM ved prosjekt Sikkersone. Disse 

funksjonsdomene var de første som ble etablert og den opprinnelige hensikten var å skape en sikker 

plass for å nye fellesregionale autentiseringstjenester som PAM og PKI.   

Disse funksjonsdomene inngår i Regional sonemodell. Sonemodellen beskriver de ulike 

funksjonsdomene og overordnet trafikkflyt, mens dette dokumentet fokuserer på de to 

funksjonsdomene kontroll- og administrasjonsplan som brukes til henholdsvis kontroll av det fysiske 

miljøet og for driftstjenester til ulike dataplan.  

Integritet 
Kontroll- og administrasjonsplan er en grunnstein i felles infrastruktur som Sykehuspartner og 

Helseforetakene skal kunne benytte med høy grad av tillit. Derfor stilles det sterke krav knyttet til 

sikkerhet, med sterkt fokus på integritets-kontroll og zero-trust-prinsippet. Disse 

sikkerhetsmekanismene omfatter alle systemelementer som inkluderer mennesker, maskin- og 

programvare.  

For å ivareta integritetskravene skal kontroll- og administrasjonsplan etableres med et minimum av 
avhengigheter til eksisterende systemer.  
 
Kontroll- og administrasjonsplan skal understøtte øvrige plattformtjenester og er derfor klassifisert 
for kontekst 4.  
 

Avgrensinger 
Dette dokumentet legger føringer for rutiner og trafikkflyt knyttet til funksjonsdomene kontroll- og 

administrasjonsplan, en oversikt over den helthetlige sonemodellen til Helse Sør-Øst finnes i policy 

for regional sonemodell.  

4. Sikkerhetskrav  
Dette avsnittet setter krav som skal overholdes ved bruk av administrasjons- og funksjonsplan.  

Autorisasjon og tilgangsbestilling 
God tilgangsstyring er nødvendig for å opprettholde god integritet og konfidensialitet i IT-systemer. 

Følgende krav skal derfor overholdes: 

 Alle tilganger skal holdes til et minimum basert på tjenstlig behov i henhold til prinsipp om 
«least priviledge», herunder rollebaserte tilganger.  

 Rettigheter til å lese eller endre driftsdokumentasjon godkjennes av Tjenesteeier. 

 Tilganger til kontrollplan skal bestilles gjennom Sykehuspartners bestillingsportal for 
tilgangskontroll «Min Sykehuspartner» (BAT).  

 Alle tilganger til funksjonsdomenene skal godkjennes av Tjenesteansvarlig for angitt tjeneste.  

 Tilganger som berører to tjenester skal godkjennes av begge berørte Tjenesteansvarlige.  

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-43%20-%20Policy%20for%20Regional%20Sonemodell.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-43%20-%20Policy%20for%20Regional%20Sonemodell.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-43%20-%20Policy%20for%20Regional%20Sonemodell.pdf
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 Tilganger som berører flere enn to eller flere tjenester, «plattformvide-tilganger» i flere lag i 
arkitekturen, eller som innebærer en vesentlig endring skal godkjennes av Tjenesteeier.   
 

Operatør-tilganger og privilegerte rettigheter 
Operatører har som ofte privilegerte rettigheter som gir tilgang til virksomhetskritiske komponenter. 

Dersom disse tilgangene blir kompromittert kan dette føre til at trusselaktører får betydelig 

innflytelse på systemet, samt uhell kan gi store konsekvenser for tilsluttede Helseforetak. Derfor er 

segmentering av operatørtilganger tiltak som reduserer sikkerhetsrisiko, slik at operatører kan få 

adekvate rettigheter som ivaretar tjenstlig behov «godt nok» uten å ha for vide tilganger ellers i 

infrastrukturen.  

Følgende krav regulerer dette:  

 All tilgang til kontroll- og administrasjonsplan skal skje via PAM. 

 All privilegert aksess logges gjennom PAM. 

 Audit-logging på de ulike tjenestene skal defineres og implementeres av Tjenesteansvarlig, 
og nivå på logging skal dokumenteres i løsningens dokumentasjon (Confluence).  

 Virksomhetskritiske tilganger skal segmenteres slik at det bidrar til å ivareta «least privilege-
prinsippet».  

 Segmentering av operatørtilganger skal skje etter Microsoft Enterprise Access Model, som 
omtalt her: https://docs.microsoft.com/en-us/security/compass/privileged-access-access-
model . 

 En operatør skal kun inneha de tilganger som kreves for å dekke tjenstlig behov.  

 Alle prosesser og rutiner knyttet til operatørtilganger til kontroll- og administrasjonsplan skal 
dokumenteres og godkjennes av tjenesteeier.  

 Alt personell som skal ha tilgang til funksjonsdomene skal ha tilstrekkelig kompetanse.  
 

5. Endringskontroll 
For å minimere risiko for at endringer i funksjonsdomene for kontroll- og administrasjons-plan 

medfører uønskede hendelser skal kravene i dette kapittelet følges.  

Endringsprosess 
Historisk sett så har kontroll- og administrasjonsplan hatt egne endringsprosesser som har vært 

godkjent og kontrollert av Sykehuspartner Sikkerhet. Historikken på dette kan finnes under tidligere 

godkjente designvalg her. (Tilgang til denne linken gis av tjenesteeier) 

Ettersom det er ønskelig å samkjøre prosesser vil de standardiserte prosessene gjelde fra dette 

dokumentets publiseringsdato.  

 Standard Endringsprosess (Intern link i Sykehuspartner) 

 Sykehuspartners Rutine for bestilling av brannmursendringer.  I brannmurprosessen må 
endringer godkjennes av teknisk ansvarlig.  

 
I tillegg skal følgende krav overholdes:  

 Kjerneprosesser i Sykehuspartner skal følges.  

 Alle infrastrukturkomponenter som benyttes skal ha gjennomgått integritetskontroll/vasking 
i henhold til dokumenterte og sikkerhetsgodkjente rutiner. 

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no
https://docs.microsoft.com/en-us/security/compass/privileged-access-access-model
https://docs.microsoft.com/en-us/security/compass/privileged-access-access-model
liste%20over%20godkjente%20designvalg
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Change%20Management.aspx
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b3925198B-A155-4671-B169-EECF079826B6%7d&file=Rutine%20for%20bestilling%20av%20brannmursendringer.docx&action=default
https://services.fisp.no/sites/kvalitetsportalen/prosesser/Sider/Kjerneprosesser-IKT-Tjenester.aspx
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 Når nye funksjoner skal tas i bruk på funksjonsdomenene skal dette detaljeres i 
implementasjonsplan og aktivitetslister i forkant av endringen etter mal. 

 Tjenestespesifikke rutiner skal dokumenteres og godkjennes av tjenesteansvarlig, plattform-
vide rutiner skal godkjennes av tjenesteeier. 

 Kun godkjente trafikkmønstre som er beskrevet i neste kapittel er tillatt. Trafikkflyt som faller 
utenfor dette må avvikshåndteres og godkjennes for hvert tilfelle. Se kapittel 
Avvikshåndtering. Trafikkmønstre omtalt i kapittel 6.1 til 6.3, om at trafikk initieres fra 
utsiden, skal godkjennes av tjenesteeier og Sikkerhet.  

 Alle systemendringer i funksjonsdomenene som skal foretas innad i administrasjons- og 
kontrollplanet skal utføres med privilegert aksess gjennom PAM.  

 Endringer skal kun utføres etter innlogging via PAM for å sikre sporbarhet.  

 Etter utført endring skal oppdateringen dokumenteres i design-dokumentasjon og andre 
relevante steder.  

 Avhengigheter til andre plattformer holdes til et minimum. 

 Tilganger og dokumentasjon skal gjennomgås og holdes oppdatert 

 Revisjon av funksjonsdomenene kontroll- og administrasjonsplan er lag til Sykehuspartner sin 
etablerte internkontroll. 

 

Godkjenningshierarki 

 Tjenestenansvarlig kan etter fullmakt fra tjenesteeier godkjenne endringer i sin tjeneste og 
sørger for godkjenning hos relevante parter dersom endringen påvirker sikkerhet eller andre 
tjenester.  

 Tjenesteeier godkjenner endringer som går på tvers av tjenester eller utgjør større endringer 
i plattformen og sørger for godkjenning hos Sikkerhet der dette er relevant.  

 Sikkerhet godkjenner alle endringer som antas å ha en sikkerhetsmessig betydning som f.eks. 
åpninger i brannmur, avvik fra policy eller endringer i bruksområdet til funksjonsdomenene 
for kontroll- og administrasjonsplan. Sikkerhet sørger for å hente inn nødvendig godkjenning 
fra relevante råd der dette er nødvendig.  

 Endringer i arkitekturen følger regionens prosess for arkitekturstyring. 

 ISMB behandler alle endringer i policy.    

 Regionalt Sikkerhetsråd (RSR) holdes orientert om endringer i policy som har signifikant 
påvirkning av sikkerheten, risiko, eller endring i formålet med kontroll- eller 
administrasjonsplanet. 

 

6. Godkjente Trafikkmønstre 
I dette kapittelet defineres godkjente trafikkmønster knyttet til kontrollplan og administrasjonsplan. 

Det er kun trafikkmønstrene som er beskrevet nedenfor som er godkjente. Kommunikasjon på tvers 

av soner og funksjonsdomener skal krypteres i henhold til fellesregional kryptopolicy, NO-POLICY-15 - 

Fellesregional kryptopolicy.docx (fisp.no). All kommunikasjon inn og ut av kontroll- og 

administrasjonsplan skal også logges.  

All annen trafikkflyt og må behandles som avvik som beskrevet i kapittel for Avvikshåndtering; se 

også kapittel Endringskontroll.  

 

https://sykehuspartner.no/sikkerhet
mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-15%20-%20Fellesregional%20kryptopolicy.pdf
https://sykehuspartner.no/Documents/Sikkerhet%20-%20regionale%20bruksvilk%C3%A5r/NO-15%20-%20Fellesregional%20kryptopolicy.pdf
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6.1 Allmenn tilgang til portaler i kontrollplan 
Dette trafikkmønsteret beskriver hvordan en operatør kan få tilgang til HTTPS-portal i kontrollplan, 

eventuelt for videre privilegert tilgang. 

Som vist i Figur 1 så kan operatør benytte  klient fra et internt HSØ-nett eller VPN, auth-client. 

Portaler i kontrollplan er beskyttet av grensekontroll, perimetersikring av kontrollplan. 

Grensekontrollen krever sikker autentisering og videre autorisasjon før det blir gitt videre tilgang til 

endelig destinasjon i kontrollplan. Endelig destinasjon krever også autentisering og videre 

autorisasjon, og dette kan realisere med SSO fra tidligere autentisering ved grensekontroll eller ny 

uavhengig autentisering. 
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Figur 1 Allmenn tilgang til portaler i kontrollplan 
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6.2 M2M-kommunikasjon mellom «utside»/dataplan og kontrollplan 
Dette trafikkmønsteret viser godkjent maskin-til-maskin-kommunikasjon mellom funksjonsdomener i 

dataplan og kontrollplan som ikke kan kjøre gjennom PAM.  

 Kommunikasjon kan initieres begge veier. Kommunikasjon som eventuelt initieres fra utsiden 
skal eksplisitt godkjennes av tjenesteeier og Sikkerhet.  

 En tjeneste i kontrollplan initierer 1:1 kommunikasjon til en tjeneste i et funksjonsdomene i 
dataplan på spesifikke porter for å overføre informasjon eller foreta konfigurasjonsendringer. 

 En tjeneste i et funksjonsdomene i dataplan initierer 1:1 kommunikasjon til en tjeneste i 
kontrollplan for å overføre informasjon eller foreta konfigurasjonsendringer. 
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Figur 2 M2M-kommunikasjon mellom «utside»/dataplan og kontrollplan 
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6.3 M2M-kommunikasjon mellom «utside»/dataplan og administrasjonsplan 
Nedenfor vises det godkjente flyt for M2M-kommunikasjon mellom funksjonsdomener i dataplan og 

administrasjonsplan som ikke kan kjøre gjennom PAM.  

 Kommunikasjon skal kunne initieres fra begge sider. Kommunikasjon som eventuelt initieres 
fra utsiden skal eksplisitt godkjennes av tjenesteeier og Sikkerhet. 

 En tjeneste i administrasjonsplan initierer 1:1 kommunikasjon til en tjeneste i et 
funksjonsdomene i dataplan på spesifikke porter for å overføre informasjon eller foreta 
konfigurasjonsendringer. 

 En tjeneste i et funksjonsdomene i dataplan initierer 1:1 kommunikasjon til en tjeneste i 
administrasjonsplan for å overføre informasjon eller foreta konfigurasjonsendringer. 

 

Kontrollplan

Administrasjonsplan Dataplan

Machine/Service

G
re

n
se

ko
n

tr
o

ll

Auth-Client

Machine/Service

 

Figur 3 M2M-kommunikasjon mellom  «utside»/dataplan og administrasjonsplan 
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6.4 M2M-kommunikasjon mellom kontroll- og administrasjonsplan 
Det godkjente trafikkmønsteret for M2M-kommunikasjon mellom kontrollplan og 

administrasjonsplan er beskrevet her: 

 Kommunikasjon skal kunne initieres fra begge sider. 

 En tjeneste i kontrollplan initierer kommunikasjon til en tjeneste i administrasjonsplan på 
spesifikke porter for å overføre informasjon eller foreta konfigurasjonsendringer. 

 En tjeneste i administrasjonsplan initierer kommunikasjon til en tjeneste i kontrollplan på 
spesifikke porter for å overføre informasjon eller foreta konfigurasjonsendringer. 
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Figur 4 M2M-kommunikasjon mellom kontroll- og administrasjonsplan 
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6.5 Utgående kommunikasjon 
 Dette trafikkmønsteret viser utgående kommunikasjon fra kontrollplan og 

administrasjonsplan til tjenester i et funksjonsdomene i dataplan. Kommunikasjon skal 
initieres fra innsiden, kontrollplan og administrasjonsplan. 

 Kommunikasjon internt kan åpnes for spesifikke porter. 

 Kommunikasjon eksternt for å hente ned oppdateringer fra godkjente leverandører inn i 
kontroll- og administrasjonsplan. Integriteten i oppdateringer skal kvalitetssikres før den 
implementeres i produksjon. 
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Figur 5 Utgående kommunikasjon 

 

 

7. Avvikshåndtering 
 Sykehuspartner har rett til å stenge tilganger og tilkoblinger som ikke følger krav gitt i dette 

dokumentet og SPHF ISMS for øvrig  

 Avvik fra gitte krav i dette dokumentet skal godkjennes av minst tjenesteeier og 
Sykehuspartner Sikkerhet. Se også avsnittet om Godkjenningshierarki. 

 Alle avvik skal dokumenteres og lukkes så snart som mulig.   
 

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

