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Sektorvis responsmiljø for Helse- og omsorgssektoren



HelseCERT

FOREBYGGE, OPPDAGE, HÅNDTERE



Sikkerhetsmåneden



Trusselbildet



"Det skyldes blant annet at 
bevisstheten og kompetansen om 
trussel- og risikobildet og hva som 
utgjør god nok sikkerhet er for svak."
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HelseCERT situasjonsbilde 2022



Vurdering

Trusler

Krigen i Ukraina

HelseCERT situasjonsbilde 2022



• Det er meget sannsynlig at fremmede stater ser på 

helsesektoren som et mål for spionasje. 

• Det er meget sannsynlig at virksomheter i helsesektoren      

blir utsatt for økonomisk motiverte angrep. 

• Det er sannsynlig at virksomheter i norsk helsesektor blir  

truffet av angrep gjennom en verdikjede. 

Vurdering

Trusler

HelseCERT situasjonsbilde 2022

• Det er mulig at skadevarekampanjer

påvirker pasientbehandling. 

• Det er mulig angrep fra hacktivister vil 

ramme nettsider og tjenester i sektoren



• Verdikjedeangrep

• Utpressingsaktører

• Svindlere

• Spionasje/etterretning

• Sabotasje

Vurdering

Trusler

HelseCERT situasjonsbilde 2022



• Målrettet phishingforsøk

• Utført av kjent APT-gruppe

• Knyttes til russiske statlige interesser

• Ute etter sensitiv informasjon

Phishingforsøk



Trussel

VerdiSårbarhet

Risiko



Verdi 
- evnen til å yte pasientbehandling

- helseopplysninger

- forskningsdata



Forskingsdata er attraktivt



Trussel

VerdiSårbarhet

Risiko



I de fleste tilfeller er det tekniske 

sårbarheter som utnyttes for å 

kompromittere systemene
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Sårbarheter blir utnyttet



Vaksinasjon – tiltak og forebyggende aktivitet

HVORDAN ØKE VÅR

MOTSTANDSDYKTIGHET?



Hva kan vi gjøre? - anbefalinger

• Ikke vent. Start i dag!

• Lær fra andre. (De sier start i dag ☺)

• Vi vet hva som er smart å gjøre!

• NSMs grunnprinsipper

• CIS Controls

• HelseCERTs anbefalinger.

• M.m.



Verktøy fra HelseCERT

• Sårbarhetsoversikt

• Oversikt over deres angrepsflate

• Hurtigtest for cybersikkerhet

• E-postsikkerhet

• Trusselinformasjon

• Råd og anbefalinger

• Webinarer

• Tjenestene er gratis. 

• Ta kontakt på post@helsecert.no

mailto:post@helsecert.no


Vi knytter Helse-Norge 
sammen

Hovedkontor, Trondheim

Longyearbyen

Oslo

Bergen

Tromsø


