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Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og 
objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.  

Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og 
andre IKT-sikkerhetshendelser. 
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Hvilke sikkerhetsutfordringer møter vi med alle 
dingsene som skal på nett? 



HVA HAR VI I VENTE? 
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https://pmd.cdn.turner.com/money/big/technology/2016/10/22/dyn-hack-ddos-internet-of-things.cnnmoney_1024x576.mp4 

https://pmd.cdn.turner.com/money/big/technology/2016/10/22/dyn-hack-ddos-internet-of-things.cnnmoney_1024x576.mp4


DIGITALISERING OG IOT 

• Norge og verden digitaliseres 
• Naturlig med økt innføring av IoT 
• Varsomhet ved bruk i samfunnskritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner 
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ØKT KOMPLEKSITET – ØKTE UTFORDRINGER 

Utfordringer i dag: 
• økning i antall og typer av cyberangrep  
• komplekse og uoversiktlige verdikjeder 
• tjenesteutsetting og sky-tjenester 
• globalisering og økt konsentrasjonsrisiko 
• manglende kompetanse 
• ……. 

 
IoT vil øke kompleksiteten og utfordringene 
 
IoT kan introdusere nye sårbarheter 
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NOEN IOT UTFORDRINGER 

Eksempler 
• Kan ofte ikke oppgraderes – er lukkede bokser (appliance) 
• Ofte «billige» komponenter med ditto sikringstiltak 
• Lite standarder – mange varianter – ofte proprietær teknologi 
• Kommunikasjonsløsningen mot andre enheter og mot innsamlings- og styrings-systemer 
• ……. 

Andre områder: 
• Når IoT enheten inngår som en vital funksjon/sensor i f.eks et kjøretøy, hvor kjøretøyets bevegelser er avhengig 

av sensorens informasjon. 
• Innføring av IoT-enheter som en del av et globalt tjenestekjøp fra en global sky-leverandør. 
• IoT-enheter som må ha Internet-tilkobling i forbindelse med oppdatering, og samtidig inngår i en 

produksjonskjede. Eks her er oppdatering av terskelinformasjon til sensorer. 
• ……. 
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RISIKO MÅ VURDERES FØR IOT-ENHETER INNFØRES  

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET SLIDE 8 

Virksomheten bør kartlegge hvilke verdier som kan eksponeres ved innføringen, og 
vurdere dette opp mot behovet for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 

Risikoprofil, geografisk plassering og nasjonal tilhørighet til leverandør er en del av det 
totale risikobildet som bør vurderes.  

 

 



OPPSUMMERING 

De samme vurderingene og prinsipper gjelder 
for innføring av IoT-enheter, som for innføring 
av andre komponenter, systemer og løsninger 
 
•  Krever god risikovurdering og høy bestillerkompetanse! 

 
• Virksomheten står ansvarlig for innføringen og ev 

konsekvenser! 
 

NSM følger nøye med på utviklingen og 
bruksområdene for IoT. 
 

• Les mer i NSMs 
- «Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet» 
- «Risiko 2017» 
- «Helhetlig IKT-risikobilde 2017» 
 

• Se: www.nsm.stat.no  
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https://www.nsm.stat.no/
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Fremover? 
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