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Vedlikehold, fjernaksess eller fysisk service i Normen 6.0

 Leverandørens utstyr:

 Fjernaksess

 On-site

 Sikret mot ondsinnet programvare e.l.

 Sikret mot adgang fra uvedkommende

 All tilgang og fysisk adgang skal være 

autorisert av virksomheten. Tilgangen skal 

logges og adgangen skal kontrolleres.

 Tilgjengelighet til helse- og personopplysninger 

så vidt mulig skal opprettholdes

 Se ellers Normens fjernaksessveileder
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Innhold

 Bakgrunn for veilederen

 Tema for veilederen

 Krav til sikkerhet ved fjernaksess

 Eksempel på tekniske løsninger

 Avtaler og prosedyrer

 Sjekkliste for Normens krav 

 Veilederen ble sist oppdatert ca 2014

 Dermed ikke oppdatert etter GDPR eller
Normen 6.0



Bakgrunn for veilederen

 Leverandører til helsesektoren forventer fjernaksess 

for vedlikehold og oppdateringer av leveranser

 Ingen gjeldende standard for sikker fjernaksess

 Usikkerhet rundt krav til sikkerhet i eksisterende 

løsninger for fjernaksess
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Tema for veilederen

Stiller krav til leverandøren

Stiller krav til virksomheten

Beskriver mulige tekniske løsninger

Beskriver avtaler og prosedyrer 
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Krav til sikkerhet

 Avtale

 Risikovurdering

 Opplæring

 Oppkobling og begrensning av trafikk

 Kryptering av ekstern kommunikasjon

 Forhindre ondsinnet kode

 Adgang til og sikring av utstyr

 Autorisering 

 Autentisering og tilgang
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Krav til sikkerhet

 Behandling av personopplysninger fra virksomheten

 Fjernadministrasjon

 Logging

 Kontroll av logger / Analyseverktøy

 Tilgang til logger hos leverandør 

Leverandøren skal følge Normen:

 Avtale

 Styringssystem for informasjonssikkerhet

 Risikovurdering
 Skal gjennomføres før leverandøren får tilgang til virksomhetens nett

 Avvik
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Tekniske løsninger

 4 eksempler

 Løsning levert av Norsk Helsenett

 Oppkobling over Internett der 

virksomheten har kontroll basert på 

VPN.

 Oppkobling over Internett basert på å 

håndtere sikkerhet i en kontrollsone

 Site-to-Site VPN løsning via 

helsenettet / internett

 Ansvar pr eksempel
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Avtaler og prosedyrer

 Sjekklister for begge områdene

 Avtaletekst
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Sjekkliste for oppkobling
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