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Denne veilederen er et supplement til rammeverk for risikovurderinger utformet av 
Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren.1  
 
Hensikten med veilederen er å hjelpe ansatte ved universiteter og høyskoler med å 
gjennomføre risikovurderinger av informasjonssikkerheten i IT-systemer som brukes til 
administrative formål. Fokuset i veilederen er primært knyttet til sluttbrukernes 
anvendelse av slike systemer. Noe av hensikten med veilederen er derfor at den skal 
kunne leses av ansatte uten særskilt teknisk kompetanse og som ikke tidligere har deltatt 
i risikovurderinger av informasjonssikkerheten i IT-systemer. 
 
 
 

Ulike lover og forskrifter pålegger universiteter og høyskoler å gjennomføre 
risikovurderinger av sine IT-systemer.2 Formålet med vurderingene er å unngå krenkelser 
av personvernet til studenter, ansatte eller andre enkeltpersoner, eller å bidra til 
forsvarlig og effektiv håndtering av institusjonenes øvrige informasjonsverdier.  
 
 
 

Risikovurderinger av informasjonssikkerheten i IT-systemer handler om to ting:  
Identifisere hvilke uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med innføring og bruk 
av systemene. Uønskede hendelser identifiseres ved å besvare tre hovedspørsmål: 
 
Kan uvedkommende få tilgang til sensitiv eller beskyttelsesverdig informasjon som 
behandles i IT-systemene? Slike uønskede hendelser betegnes som brudd på 
konfidensialiteten til informasjonen. Uvedkommende kan være egne ansatte, studenter 
eller personer uten formell tilknytning til institusjonen som ikke har legitime og saklige 
behov for å kjenne til informasjonen. 
 
Kan informasjonen som behandles i IT-systemene anses som pålitelig, eller er den blitt 
endret eller slettet på uautoriserte måter? Slike uønskede hendelser betegnes som brudd 
på integriteten til informasjonen. Også disse hendelsene kan være forårsaket av egne 

                                            
1 Rammeverket er tilgjengelig på https://www.uninett.no/infosikkerhet/risiko-og-

s%C3%A5rbarhetsvurderinger-ros. 
2 Se for eksempel reglene om informasjonssikkerhet i personopplysningsloven med forskrift 

og tilsvarende regler i eforvaltningsforskriften. Det stilles i tillegg krav til gjennomføring av 
risikovurderinger i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler. 
Også andre lovverk, blant annet forvaltningsloven og offentlighetsloven, inneholder bestemmelser 
som gjelder informasjonssikkerhet. 

Innledning 

Rettslige krav 

Risikovurderinger og uønskede hendelser  

https://www.uninett.no/infosikkerhet/risiko-og-s%C3%A5rbarhetsvurderinger-ros
https://www.uninett.no/infosikkerhet/risiko-og-s%C3%A5rbarhetsvurderinger-ros
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ansatte og studenter eller personer uten formell tilknytning til institusjonen. 
 
Kan informasjonen som behandles i IT-systemene bli utilgjengelig for ansatte med 
legitime og saklige behov for tilgang til den? Slike uønskede hendelser betegnes som 
brudd på tilgjengeligheten til informasjonen. Brudd på tilgjengeligheten skjer bare 
dersom personer med legitime og saklige behov for tilgang ikke får tak i informasjonen. 
 
Anslå risikoen for hver enkelt uønsket hendelse som er identifisert. Risikoen anslås ved å 
bestemme sannsynligheten for at hendelsen inntreffer (kan variere fra høy til lav 
sannsynlighet) og skadevirkningen dersom hendelsen skulle inntreffe (kan variere fra 
alvorlig til lite alvorlig skadevirkning).   
 
For enkelte uønskede hendelser kan risikoen vurderes som uakseptabel. Dette kan være 
hendelser hvor sannsynligheten for at de inntreffer er høy og skadevirkningen er alvorlig. 
Slike hendelser skal institusjonen gjøre noe med, for eksempel ved å iverksette tekniske 
eller organisatoriske tiltak som reduserer risikoen. 
 
For andre uønskede hendelser kan risikoen vurderes som akseptabel. Dette kan være 
hendelser hvor sannsynligheten for at de inntreffer er lav og skadevirkningen er mindre 
alvorlig (eller ubetydelig). Slike hendelser trenger ikke institusjonen å gjøre noe med. 
Institusjonen må imidlertid kunne dokumentere at også disse hendelsene er identifisert, 
drøftet og vurdert. 
 

Identifisere uønskede hendelser 

Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren har erfart at det kan være 
vanskelig å identifisere uønskede hendelser. I hjelpearkene nedenfor gis derfor eksempler 
på hendelser som kan oppstå i forbindelse med sluttbrukernes anvendelse av ulike typer 
IT-systemer til administrative formål.  
 

Hjelpeark og eksempelhendelser  

Hjelpearkene gir bare eksempler på uønskede hendelser. Formålet er derfor ikke å gi 
fasit på hvilke uønskede hendelser som kan oppstå, men å bidra til at ansatte ved 
universiteter og høyskoler står bedre rustet til å avdekke tilsvarende hendelser når de 
selv skal gjennomføre risikovurderinger.  
 
Det innebærer at det vil finnes flere og andre hendelser som kan og bør identifiseres, 
diskuteres og vurderes enn de som er nevnt i hjelpearkene. Spesielt gjelder dette 
hendelser som kan oppstå i forbindelse med teknisk drift, vedlikehold, utvikling og testing 
av IT-løsninger.  
 
Flere av IT-systemene som behandles i hjelpearkene blir anvendt til andre enn rent 
administrative formål, for eksempel forskning eller undervisning. Eksempelhendelsene tar 
likevel utgangspunkt i den administrative bruken av systemene, men hendelser som kan 
oppstå i forbindelse med forskning eller undervisning bør også identifiseres, diskuteres og 
vurderes.  
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Reelle eksempler 

Alle eksempelhendelsene er basert på reelle hendelser som ble identifisert i 
risikovurderinger ved ulike universiteter og høyskoler. I tillegg er noen av hendelsene 
hentet fra vurderinger gjennomført i forbindelse med fellesanskaffelser av systemer eller 
tjenester.  
 
Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren bistod ved gjennomføringen av 
risikovurderingene.           
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Hjelpeark 1 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med bruk 
av epost til administrative formål.  

 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger som formidles via epost. Enkelte av 
eksempelhendelsene kan innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både 
brudd på konfidensialiteten og tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 

Ved risikovurderinger av administrativ bruk av epost må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.        
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved administrativ bruk av epost: 
 
Feil mottaker  
Dersom epostmeldinger sendes til feil mottakeradresse kan dette føre til at mottakeren 
får tilgang til opplysninger som vedkommende ikke skulle hatt tilgang til. Dette vil være 
brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Feil vedlegg, riktig mottaker 
Ansatte legger ved feil vedlegg til epostmeldinger. Selv om meldingen og vedlegget 
sendes til riktig mottaker, vil mottakeren kunne få tilgang til opplysninger som han eller 
hun ikke skulle hatt tilgang til. Dette vil være et brudd på opplysningenes 
konfidensialitet. 
 
Urettmessig tilgang til passord 
Uvedkommende har fått tak i passordet (og brukernavnet) som ansatt anvender for å 
logge seg inn på eposttjenesten. Denne personen kan dermed lese den ansattes eposter 
eller slette eposter. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet og 
integritet. Dersom tilgangen også anvendes til å sende eposter i den ansattes navn, er 
dette å betrakte som identitetstyveri. 
 
Formidling av sensitive opplysninger  
Sensitive opplysninger, for eksempel informasjon om ansatte eller studenters 
helsetilstand, kan bli formidlet via epost uten at opplysningene er tilstrekkelig beskyttet 
(kryptert) før meldingen sendes. Uvedkommende kan dermed få tak i meldingen og har 
mulighet til å slette eller endre opplysninger i meldingen. Dette vil være et brudd på 
opplysningenes konfidensialitet og integritet.   
 
 

Administrativ bruk av epost 
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Videresending til ekstern eposttjeneste 
Ansatte videresender epostmeldinger fra institusjonens epostsystem til eksterne 
eposttjenester som benyttes til private formål. Institusjonen kan dermed miste kontrollen 
med hvor saksdokumenter eller vedtak lagres og hvem som har tilgang til dem. Dette kan 
føre til brudd på opplysningenes konfidensialitet og tilgjengelighet. 
 
Arkivering av saksdokumenter  
Dokumenter som er gjenstand for saksbehandling overføres ikke til sak/arkivsystemet, 
men lagres isteden i epostsystemet. Opplysningene kan dermed bli vanskelige eller 
umulige å gjenfinne for personer som har legitime og saklige behov for tilgang til dem. 
Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet. 
 
Mangelfull kvalitetssikring av epostlister 
Interne epostlister blir sjelden kvalitetssikret og oppdatert. Dette kan innebære at 
personer som skulle vært fjernet fra epostlistene fortsatt har tilgang til meldinger og 
informasjon som formidles via listene. Dette kan være brudd på opplysningenes 
konfidensialitet. Dersom personer som skulle vært medlemmer av slike lister ikke er 
registrert som deltakere, kan det tenkes at de ikke får tilgang til viktige meldinger og 
informasjon. Dette vil være brudd på opplysningenes tilgjengelighet. 
 
Automatisk avvisning av «søppelpost» 
Epostsystemet er konfigurert for å avvise «søppelpost», for eksempel reklame, slik at 
innboksen ikke fylles opp av denne typen meldinger. Dersom det velges strenge kriterier 
for hvilke meldinger som skal avvises, kan systemet blokkere for tilgang til legitime og 
viktige eposter. Dermed vil den ansatte ikke ta del i meldingsinnholdet. Dette vil være et 
brudd på opplysningenes tilgjengelighet.   
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Hjelpeark 2 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av Felles Studentsystem (FS).  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i FS. Enkelte av eksempelhendelsene kan innebære 
flere typer uønskede hendelser, for eksempel både brudd på konfidensialiteten og 
tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning).  

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av Felles Studentsystem må deltakerne også identifisere, diskutere 
og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan enten 
være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.       
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av FS: 
 
Uautorisert registrering av sensitive opplysninger 
Studenter kan laste opp sensitive og taushetsbelagte opplysninger i FS som systemet ikke 
er ment å behandle, for eksempel helseopplysninger, politiattester eller opplysninger fra 
NAV. Slik uautorisert registrering av opplysninger kan for eksempel skje i forbindelse med 
søknader om opptak, særskilt tilrettelegging av eksamen eller permisjoner. Dette kan 
innebære brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Uautorisert utlevering av opplysninger 
Brukere utleverer studentopplysninger i FS etter begjæring fra eksterne parter. Slike 
eksterne parter kan for eksempel være familiemedlemmer, arbeidsgivere eller politiet. 
Dette kan skje uten at det foreligger hjemmel for utleveringen og uten at partenes 
påståtte identitet kontrolleres. Det vil i så fall være et brudd på opplysningenes 
konfidensialitet. 
 
Feil behandling av opplysninger 
Brukere kan gjøre feil ved registrering, endring eller sletting av opplysninger i FS. Dette 
kan for eksempel skje ved at feil opplysninger registreres på riktig student, at riktige 
opplysninger registreres på feil student eller at opplysninger blir feilaktig slettet. Dette 
vil være brudd på opplysningenes integritet.  
 
Feil i tilgangsrettigheter 
Brukere kan bli tildelt mer omfattende tilgangsrettigheter i FS enn de har legitime og 
saklige behov for. Sammen med mangelfull logging av oppslag i FS-klienten, kan det føre 
til urettmessig innsyn i eller uautorisert endring/sletting av studentopplysninger. 
Tilsvarende kan skje dersom brukere beholder sine FS-tilganger etter at arbeidsforholdet 

Felles Studentsystem 
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er avsluttet eller etter at de har gått over i annen stilling. Dette vil være brudd på 
opplysningenes konfidensialitet og integritet.   
 
Deling av passord 
Bekvemmelighetshensyn fører til at brukere deler passord med hverandre eller flere 
ansatte deler samme konto. I tillegg kan det mangle rutiner for regelmessig endring av 
FS-passord. Det kan føre til urettmessig innsyn i eller uautorisert endring/sletting av 
studentopplysninger. Dersom ansatte deler samme konto vil det være vanskelig å vite 
hvem som har foretatt endringer. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet 
og integritet. 
 
Uautorisert kopiering og lagring 
Brukere har mulighet til å kopiere opplysninger i FS. Kopierte opplysninger kan bli lagret 
på bærbare dataenheter eller usikre lagringsområder på institusjonens nettverk. Dette 
kan innebære brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Manglende varsling av nedetid 
Manglende varsling av planlagte oppgraderinger eller ikke-planlagt feilretting fører til at 
brukere ikke får tilgang til opplysninger i FS når de har behov for det. Dette vil være et 
brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
 
Datainnbrudd (hacking)  
FS-klienten utsettes for hacking, og dette kan skje uten av brukerne er klar over det. Det 
innebærer at uvedkommende får tilgang til systemet og kan endre eller slette registrerte 
studentopplysninger. I tillegg kan datainnbruddet føre til at brukere ikke får tilgang til 
opplysninger i FS. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet.  
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Hjelpeark 3 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av sak- og arkivsystem.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i sak- og arkivsystemet. Enkelte av eksempelhendelsene 
kan innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både brudd på 
konfidensialiteten og tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning).   

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av sak- og arkivsystem må deltakerne også identifisere, diskutere og 
vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan enten være 
hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.      
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av sak- og arkivsystem: 
 
Feil i tilgangsrettigheter 
Brukere får tildelt mer omfattende rettigheter i sak- og arkivsystemet enn de har legitime 
og saklige behov for. Dette kan skje fordi ledere mangler informasjon om enkeltansattes 
tilgangsbehov og derfor godkjenner mer omfattende rettigheter enn nødvendig. Det kan 
også skje ved bevisst feil-autorisasjon av ansatte, for eksempel at 
bekvemmelighetshensyn påvirker hvem som tildeles rollen som arkivarer. Dette kan 
innebære brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Brukertilganger avsluttes ikke 
Tilganger i sak- og arkivsystemet avsluttes ikke når ansatte slutter i jobben eller går over 
i annen stilling ved samme institusjon. Årsaken kan være at det ikke finnes rutiner for 
regelmessig kontroll og avslutning av brukertilganger, eller at slike rutiner ikke 
praktiseres. Dette kan innebære brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Urettmessig tilgang til passord  
Brukere kan håndtere passord til sak- og arkivsystemet på måter som gjør passordene 
tilgjengelige for uvedkommende, for eksempel ved at passord noteres på gule lapper. 
Dersom uvedkommende får tilgang til passordet, kan de logge seg på systemet og få 
kjennskap til sensitive opplysninger. De vil også kunne benytte tilgangen til å endre eller 
slette registrerte opplysninger. I tillegg vil de kunne utføre oppgaver i en annen brukers 
navn. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet og integritet.   
 
Mangelfull regelkompetanse 
Enkelte brukere av sak- og arkivsystemet kan ha liten kjennskap til regler om 
taushetsplikt. Årsaken kan være at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan disse 

Sak- og arkivsystem 
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reglene skal forstås og praktiseres. De kan dermed komme til å røpe taushetsbelagte 
opplysninger som de har fått tilgang til via systemet. Dette vil være et brudd på 
opplysningenes konfidensialitet.  
 
Bevisst manipulasjon 
Brukere unnlater bevisst å registrere saker eller dokumenter i sak- og arkivsystemet. 
Motivet kan være å unngå at innsynsberettigede får tilgang til opplysninger i saken, 
eventuelt å spare arbeidstid ved å slippe å behandle begjæringer om innsyn. Dette vil 
være brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
 
Sensitive opplysninger i fritekstfelt 
Brukere av sak- og arkivsystemet kan registrere sensitive og taushetsbelagte opplysninger 
i fritekstfelt. Dersom feltene ikke er ment for slik registrering, kan uvedkommende få 
tilgang til opplysningene. Dette vil være et brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Konverteringsproblemer  
Dokumenter som skal arkiveres vil enkelte ganger måtte konverteres fra sitt opprinnelige 
til et nytt format. Ved konverteringer kan det oppstå feil som fører til at opplysninger 
helt eller delvis går tapt. Dette vil være brudd på opplysningenes integritet eller 
tilgjengelighet.  
 
Tjenestenektangrep hos leverandør 
Teknisk drift og administrasjon av sak- og arkivsystemet kan være satt ut til en ekstern 
leverandør. Dersom leverandøren utsettes for et tjenestenektangrep, kan tilgangen til 
systemet være blokkert så lenge angrepet pågår eller helt til leverandøren får iverksatt 
effektive forsvarstiltak. Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet. 
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Hjelpeark 4 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av lønns- og personalsystemer.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i lønns- og personalsystemet. Enkelte av 
eksempelhendelsene kan innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både 
brudd på konfidensialiteten og tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning).   

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av lønns- og personalsystemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.      
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av lønns- og personalsystemet: 
 
Feil rettighetsstyring  
Brukere av lønns- og personalsystemet kan få budsjettdisponeringsmyndighet uten å ha 
behov for slike rettigheter. Det kan skyldes at rutiner for tildeling av rettigheter i 
systemet er uklare eller at de ikke er tilstrekkelig koordinert på tvers av lokale enheter, 
for eksempel fakulteter. Disse brukerne kan dermed få innsyn i opplysninger som de ikke 
har saklige og legitime behov for å kjenne til. De kan også endre eller slette opplysninger 
registrert i systemet. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet og 
integritet. 
 
Usikre kommunikasjonskanaler 
Uvedkommende kan få tilgang til sensitive og taushetsbelagte opplysninger registrert i 
lønns- og personalsystemet fordi opplysningene formidles over usikre 
kommunikasjonskanaler. Det kan for eksempel skje ved at lønnsslipper sendes på vanlig 
epost. Dette vil være et brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Usikre lagringsområder 
Uvedkommende kan få innsyn i rapporter med sensitive og taushetsbelagte opplysninger 
som er lagret i lønns- og personalsystemet. Innsynet skjer ved at rapportene lagres på 
usikre lagringsområder eller fellesområder på institusjonens nettverk. Dette vil være et 
brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Uautorisert innsyn ved data-uttrekk 
Personer som ikke har saklige og legitime behov for å kjenne til visse opplysninger 
registrert i lønns- og personalsystemet, kan likevel gjøre omfattende uttrekk av slike 

Lønns- og personalsystem 
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opplysninger. Årsaken kan være at det mangler klare rutiner for hvem som kan foreta 
slike uttrekk, eller at rutinene ikke er enhetlige på tvers av lokale enheter. Dette kan 
innebære et brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Mangelfull sporingsfunksjonalitet 
Uautoriserte endringer eller sletting av opplysninger registrert i lønns- og 
personalsystemet oppdages ikke. Årsakene kan være at historikken i aktivitetsloggen er 
ufullstendig, for eksempel fordi sporingsfunksjonaliteten er blitt deaktivert. Det kan også 
skyldes at fullstendige aktivitetslogger ikke blir kontrollert regelmessig. Dette innebærer 
brudd på opplysningenes integritet.  
 
Manglende varsling av nedetid 
Manglende varsling av planlagte oppgraderinger eller ikke-planlagt feilretting fører til at 
brukere ikke får tilgang til opplysninger i lønns- og personalsystemet når de har behov for 
det. Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
 
Uavhentede utskrifter 
Brukere av lønns- og personalsystemet bestiller utskrifter av sensitive og taushetsbelagte 
opplysninger som ikke blir hentet fra skriveren. Dermed kan uvedkommende få tilgang til 
disse opplysningene. Dette er et brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Mangelfull endringshåndtering 
Brukerne av lønns- og personalsystemet får ikke tilgang til opplysninger i systemet i 
kritiske tidsperioder. Årsaken er at det tar lang tid å implementere (utvikle og teste) 
tekniske systemendringer. Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  



15 

Hjelpeark 5 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av økonomisystemet.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i økonomisystemet. Enkelte av eksempelhendelsene kan 
innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både brudd på konfidensialiteten 
og tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning).  

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av lønns- og personalsystemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.       
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av økonomisystemet: 
 
Manglende varsling av nedetid 
Brukere får ikke tilgang til opplysninger i økonomisystemet. Dette skyldes at systemet er 
nede i lange perioder (eller lengre enn hva som er planlagt) på grunn av problemer som 
oppstår ved oppgradering av programvaren. Årsaken til problemene kan for eksempel 
være at institusjonen mangler testrutiner og at det ikke gjennomføres roll-back-øvelser. 
Dette vil være brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
 
Uautorisert lån av brukerkontoer 
Brukere kan anvende hverandres brukerkontoer fordi det oppleves som tidkrevende og 
tungvint å få tildelt tilganger gjennom de formelle kanalene. Dermed kan det tenkes at 
brukere får tilgang til opplysninger som de ikke er ment å ha tilgang til. Brukere kan også 
benytte tilgangene til uautorisert registrering eller endring av opplysninger i systemet. 
Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet og integritet.   
 
Manuelle feilregistreringer 
Brukere kan komme til å gjøre feil ved registrering av opplysninger i økonomisystemet. 
Dette kan for eksempel skje ved at det benyttes feil mva.-koder fordi det anvendes feil 
kontonummer eller uriktige konteringsopplysninger i systemet. Slike manuelle 
feilregistreringer kan innebære at kunder mottar fakturaer som ikke er korrekte, eller at 
penger utbetales til feil mottaker. Dette vil være brudd på opplysningenes integritet.  
 
Feil rettighetsstyring  
Brukere av økonomisystemet kan få tildelt rettigheter som de ikke skulle hatt. Dette kan 
for eksempel skje ved at nye brukere automatisk overtar rettighetene til tidligere 
brukere, eller ved at rettigheter ikke fjernes når brukere endrer roller internt på 

Økonomisystem 
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institusjonen. Det kan også tenkes at rettigheter ikke avsluttes når ansettelsesforholdet 
avsluttes. Dermed kan nåværende eller tidligere ansatte få tilgang til opplysninger i 
systemet som de ikke har behov for eller rett til å kjenne til. Dette vil være brudd på 
opplysningenes konfidensialitet.  
 
Uautorisert tilgang til personopplysninger 
Brukere kan gi uvedkommende tilgang til personopplysninger via økonomisystemet uten at 
dette er tilsiktet. Det kan for eksempel skje ved at brukere av kildesystemer ikke kjenner 
til dataflyten mellom økonomisystemet og kildesystemene. Disse brukerne kan dermed 
komme til å overføre større datasett til økonomisystemet enn hva som var planlagt. Dette 
vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Feil ved filoverføring 
Tekniske problemer kan føre til at filoverføringen fra økonomisystemet til database for 
analyse og rapportering (datavarehus) feiler. Konsekvensen kan bli at institusjonen ikke 
får tilgang til oppdaterte økonomirapporter. Dette vil være et brudd på opplysningenes 
tilgjengelighet.   
 
Datainnbrudd (hacking)  
Økonomisystemet kan bli utsatt for hacking. Det innebærer at uvedkommende får tilgang 
til systemet og kan endre eller slette registrerte økonomidata og andre opplysninger. I 
tillegg kan datainnbruddet føre til at brukere ikke får tilgang til data og opplysninger i 
systemet. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet.  
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Hjelpeark 6 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av bestillings- og fakturasystemer.  
 
Enkelte eksempelhendelser kan innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i bestillings- og fakturasystemer. Øvrige 
eksempelhendelser omhandler andre typer uønskede hendelser som kan oppstå ved bruk 
av bestillings- og fakturasystemer, for eksempel brudd på regelverk eller interne rutiner.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av bestillings- og fakturasystemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.     
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av bestillings- og fakturasystemer: 
 
Bestilling på utgått rammeavtale 
Rammeavtalen med leverandøren er utgått, men opplysninger om statusen til avtalen (om 
den fortsatt gjelder eller ikke) blir ikke oppdatert i bestillingssystemet. Dermed kan nye 
bestillinger skje på utgått rammeavtale. Dette kan skje på grunn av at data om avtalenes 
status ikke blir oppdatert mellom system for avtaleadministrasjon og bestillingssystemet. 
Dette vil være brudd på opplysningenes integritet. 
 
Brudd på lov om offentlige anskaffelser 
Ved enkeltinnkjøp kan bestillere komme til å bryte regler i lov om offentlige anskaffelser. 
Dette kan skje på grunn av liten kunnskap hos bestillere om anskaffelsesregelverket og 
fordi terskelverdiene for innkjøp ikke er lagt inn i bestillingssystemet. Bestillinger som 
skjer i strid med regelverket blir dermed ikke varslet og oppdaget. 
 
Attestering uten bestilling 
Faktura kan bli sendt til attestering uten at det foreligger bestilling. Ved attestering av 
fakturaen blir det ikke kontrollert om det faktisk eksisterer en bestilling. Fakturaen blir 
dermed feilaktig godkjent. Dette vil være brudd på interne rutiner. 
 
Ugyldig bestilling 
Det lages bestillinger som ikke er gyldige. Dette kan for eksempel skje dersom det ikke 
utformes egne bestillinger for alle leveranser fra leverandøren. Isteden inkluderes mindre 
tilleggsbestillinger i den opprinnelige hovedbestillingen. Dette vil være et brudd på 
interne rutiner, for eksempel at det skal foreligge individuelle bestillinger for alle 
leveranser.  
 

Bestillings- og fakturasystemer  
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Konsulenter med utvidede rettigheter 
Innleide konsulenter får tildelt utvidede rettigheter (administratorrettigheter) i faktura- 
eller bestillingssystemet. Det kan i tillegg tenkes at rettighetene ikke avsluttes etter at 
konsulentoppdraget er utført. Konsulentene kan dermed ha tilgang til opplysninger som 
de ikke har behov for å kjenne til, eventuelt at tilgangene også anvendes til å endre eller 
slette opplysninger registrert i systemene. Dette vil være brudd på opplysningenes 
konfidensialitet og integritet.   
 
Feil rettighetsstyring 
Administrator kan gi brukere feil tilganger i bestillings- eller fakturasystemet. Dette kan 
for eksempel skje ved at brukere får tilganger ved feil enheter, eller ved flere enheter 
enn de skulle hatt. Brukerne kan dermed oppleve at de ikke får tilgang til opplysninger 
som de har behov for i jobben sin, eller at de får tilgang til flere opplysninger enn strengt 
tatt nødvendig. Dette vil enten være brudd på opplysningenes tilgjengelighet (mangelfull 
tilgang til nødvendige opplysninger) eller konfidensialitet (tilgang til flere opplysninger 
enn nødvendig). 
 
Usikre kommunikasjonskanaler 
Uvedkommende kan få tilgang til konfidensielle opplysninger registrert i 
bestillingssystemet fordi opplysningene formidles over usikre kommunikasjonskanaler. Det 
kan for eksempel skje ved at bestillinger sendes på vanlig epost. Dette vil være et brudd 
på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Systemet er offline 
Brukerne mister kommunikasjonen med driftsleverandøren av fakturasystemet over en 
lengre periode. Manglende tilgang til systemet kan blant annet føre til at fakturaer ikke 
blir betalt innen fristen. Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
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Hjelpeark 7 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av adgangskontrollsystemer.  
 
Enkelte eksempelhendelser kan bety brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i adgangskontrollsystemene. Øvrige eksempelhendelser 
kan innebære andre typer uønskede hendelser, for eksempel tyveri av verdifulle 
gjenstander, ødeleggelse av IT-utstyr eller uautorisert tilgang til områder hvor sensitive 
opplysninger håndteres.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av adgangskontrollsystemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.          
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av adgangskontrollsystemer: 
 
Feil adgangsstyring 
Det kan tenkes at kortleserne som benyttes ved fysisk adgangskontroll, er offline. 
Systemet kan være konfigurert slik at alle som har fått tildelt adgangskort ved 
institusjonen kan få tilgang til alle adgangskontrollerte bygninger, rom eller områder. Det 
kan innebære at ansatte, studenter eller andre personer med tilknytning til institusjonen 
få tilganger (for en kortere eller lengre periode) som de ikke er ment å ha. Dermed kan 
de også få tilgang til viktig IT-utstyr og opplysninger. Dette vil være brudd på 
opplysningenes konfidensialitet.    
 
Manglende reaktivering av alarm 
Når alarmer utløses må de slås av (deaktiveres) manuelt. Etter at årsaken til alarmen er 
kartlagt og håndtert, må alarmen slås på (reaktiveres) igjen. Også dette gjøres manuelt. 
Dersom en deaktivert alarm ikke blir reaktivert igjen, vil den ikke bli utløst når 
uvedkommende forsøker å skaffe seg adgang til bygningen, rommet eller området. Slike 
hendelser vil dermed ikke bli oppdaget eller håndtert på riktig måte. Uvedkommende kan 
dermed få tilgang til viktig IT-utstyr og sensitive opplysninger. Dette vil være brudd på 
opplysningenes konfidensialitet.    
 
Feil autorisasjon 
Autorisering av personer med behov for fysisk tilgang til bygninger, rom eller områder 
skjer manuelt. Dette kan føre til at personer tildeles feil tilganger. Dermed kan ansatte 
eller studenter bli tildelt fysiske tilgang til systemer og opplysninger som de ikke skulle 
hatt, eventuelt at de ikke får tilganger som de har legitime behov for. Dette kan føre til 
brudd på opplysningenes konfidensialitet eller tilgjengelighet. 

Adgangskontrollsystem  
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Manglende avslutting eller endring av tilganger 
Avslutting eller endring av tilganger til særlig viktige bygninger, rom eller områder, for 
eksempel museum, maskinrom eller laboratorier, skjer manuelt. Dersom tilgangene ikke 
avsluttes eller endres når ansatte slutter i jobben eller går over i ny stilling internt, kan 
tilgangene bestå lenge etter at behovet for tilgang har opphørt. Nåværende eller 
tidligere ansatte kan dermed ha fysisk tilgang til systemer og opplysninger som de ikke 
lenger skulle hatt. Dette kan føre til brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Uklar organisering 
Uklarheter om hvem som har myndighet til å fatte ulike typer avgjørelser kan føre til at 
det gjøres feil. Det kan for eksempel være usikkerhet knyttet til hvem som skal fatte 
avgjørelser om montering og plassering av overvåkningskamera, eller hvem som er 
ansvarlig for autorisering av tilganger. Dette kan føre til at overvåkningskamera settes 
opp uten at reglene i personopplysningsloven er fulgt, eller at tilganger godkjennes i strid 
med interne retningslinjer. Dette vil være brudd på regler eller retningslinjer. 
 
Utlevering av personopplysninger 
Uvedkommende kan få tilgang til personopplysninger fra kameraovervåkingsmodulen i 
adgangskontrollsystemet eller passeringsdata registrert ved kortavlesning. Dette kan for 
eksempel skje fordi rutiner for utlevering av slike opplysninger til eksterne parter er 
uklare eller mangelfulle. Opplysningene kan dermed bli utlevert til parter som ikke har 
rettmessige behov for tilgang til opplysningene. Dette vil være et brudd på 
opplysningenes konfidensialitet.   
 
Tjenestenektangrep 
Segmentet i det lokale datanettverket som adgangskontrollsystemet tilhører, kan bli 
utsatt for tjenestenektangrep. Ansatte med rettmessige behov for tilgang vil dermed ikke 
kunne anvende systemet og opplysningene som er lagret i det så lenge angrepet pågår 
eller helt frem til effektive forsvarstiltak er iverksatt. Dette vil være et brudd på 
opplysningenes tilgjengelighet.       
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Hjelpeark 8 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med brukeradministrative systemer.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i brukeradministrative systemer. Enkelte av 
eksempelhendelsene kan innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både 
brudd på konfidensialiteten og tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av brukeradministrative systemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.          
Følgende uønskede hendelser kan oppstå i forbindelse med brukeradministrative 
systemer: 
 
Avslutning av gruppemedlemskap 
Gruppemedlemskap som skulle vært avsluttet, for eksempel når ansatte skifter rolle 
internt, blir likevel beholdt. Årsaken kan blant annet være at interne rutiner for 
kvalitetskontroll av gruppemedlemskap er mangelfulle eller at gode rutiner ikke 
praktiseres. Dermed blir kontrollen lite systematisk og effektiv, og ansatte kan beholde 
tilganger til opplysninger som de ikke lenger har behov for å kjenne til. Dette kan 
innebære brudd på opplysningenes konfidensialitet. Dersom tilgangene også benyttes til 
endring eller sletting av opplysninger, vil dette være et brudd på opplysningenes 
integritet.  
 
Uklare formål eller oppgaver 
Det kan være uklart hva som er formålet med eller oppgavene til ulike grupper. Det kan 
videre tenkes at grupper som opprinnelig hadde et tydelig definert formål og oppgaver 
ikke lenger har det. Isteden benyttes gruppene til å ivareta helt andre formål eller 
oppgaver. Slike uklarheter kan føre til at enkelte gruppemedlemmer får tilgang til 
opplysninger som de ikke skulle hatt tilgang til. Dette vil i så fall være brudd på 
opplysningenes konfidensialitet. 
 
Datakvaliteten i kildesystemer 
Kvaliteten på persondata i kildesystemene, for eksempel lønns- og personalsystemet, kan 
være mangelfull. Årsaken til dette kan blant annet være manuell feilregistrering, for 
eksempel at to personer gis det samme fødselsnummeret. Konsekvensen kan bli at 
enkelte brukere ikke får tilgang til systemer og opplysninger som de skulle hatt tilgang 
til. Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet.   

Brukeradministrative systemer 
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Urettmessig tilgang til passord 
Det kan tenkes at det brukeradministrative systemet lagrer eller transporterer brukernes 
passord ukryptert. Dermed øker sannsynligheten for at uvedkommende får kjennskap til 
brukerpassord, og kan urettmessig skaffe seg tilgang til systemer og opplysninger. 
Tilgangen kan også anvendes til endring eller sletting av opplysninger registrert i 
systemene. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet og integritet.  
 
Utro tjener internt 
Ansatte med utvidede rettigheter (administratorrettigheter) i det brukeradministrative 
systemet, kan benytte rettighetene til å skaffe seg tilgang til opplysninger registrert i 
andre systemer. Tilgangen kan anvendes til å slette eller endre registrerte opplysninger. 
Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet og integritet.   
 
Ikke planlagt nedetid 
Vedlikehold av det brukeradministrative systemet kan bli gjennomført uten at dette er 
planlagt og uten at brukerne er varslet om dette. Vedlikehold kan føre til at systemet er 
nede for en kortere eller lengre periode. Brukerne vil dermed ikke kunne logge seg inn på 
sine arbeidssystemer og få tilgang til opplysninger som de har behov for. Dette vil være 
et brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
 
Manglende sporbarhet 
Hvem som gjennomfører systemtekniske endringer, når dette skjer og hvilke endringer 
som er foretatt, blir ikke registrert. Dette kan for eksempel skje fordi teknisk personell 
anvender en delt og felles konto for å gjennomføre slike endringer. Konsekvensen kan 
være at det blir vanskelig å vite om de som har foretatt endringene er autorisert til å 
gjøre dette. Dersom endringene er foretatt av uautorisert teknisk personell, vil dette 
være å anse som et integritetsbrudd.         
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Hjelpeark 9 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av biblioteksystemet, for eksempel Oria.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i biblioteksystemet. Enkelte av eksempelhendelsene kan 
innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både brudd på konfidensialiteten 
og tilgjengeligheten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av biblioteksystem må deltakerne også identifisere, diskutere og 
vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan enten være 
hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.        
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av biblioteksystemet: 
 
Feil utført av bruker med utvidede rettigheter 
Brukere med utvidede rettigheter (administrator) kan komme til å endre eller slette 
opplysninger i biblioteksystemet som ikke skulle vært endret eller slettet. Det kan for 
eksempel skje ved at låntakere (ansatte eller studenter) slettes, eller ved at opplysninger 
om aktive lån og lånehistorikk endres. Slike hendelser kan blant annet føre til at 
erstatningskrav sendes ut til låntakere på feilaktig grunnlag. Dette vil være et brudd på 
opplysningenes integritet. 
 
Feil i rettighetstildeling 
Seksjonsledere kan komme til å gi medarbeidere mer omfattende rettigheter i 
biblioteksystemet enn hva det er grunnlag for. Vedkommende medarbeidere vil dermed 
få tilgang til opplysninger som de ikke har saklige og legitime behov for å kjenne til. Feil i 
tildeling av rettigheter kan skyldes mangelfull kompetanse på seksjonsledernivå eller 
rene feil-registreringer. Dette vil være et brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Urettmessig tilgang til passord  
Administrative brukere kan håndtere passord til biblioteksystemet på uheldige måter. 
Dersom uvedkommende får tilgang til brukernes passord, kan de logge seg på systemet og 
få kjennskap til opplysninger om låntakere, aktive lån, lånehistorikk, osv. De kan også 
benytte tilgangen til å endre eller slette slike opplysninger. Dette vil være brudd på 
opplysningenes konfidensialitet og integritet.   
 
Uautorisert utlevering av opplysninger 
Administrative brukere av biblioteksystemet kan komme til å utlevere opplysninger om 
låntakere på begjæring fra eksterne parter. Slike eksterne parter kan for eksempel være 

Biblioteksystem 
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politiet eller massemedia. Dette kan skje uten at det foreligger hjemmel for utleveringen 
og uten at partenes påståtte identitet kontrolleres. Det vil i så fall være et brudd på 
opplysningenes konfidensialitet. 
 
Snoking i systemet 
Uerfarne brukere av biblioteksystemet, spesielt studentansatte, kan anvende sine 
tilgangsrettigheter til å sjekke hvilke aktive lån som er registrert på særlig interessante 
låntakere. Dette kan for eksempel være kjente personer eller studenter/ansatte som 
brukerne selv kjenner. Snoking kan skyldes mangelfull kjennskap til interne rutiner eller 
liten bevissthet om personvern. Dette vil være et brudd på opplysningenes 
konfidensialitet.   
 
Manglende sluttbrukertilgang 
Sluttbrukere (låntakere) får ikke tilgang til opplysninger og funksjonalitet i 
biblioteksystemet. Årsaken kan være at sluttbrukerne (låntakerne) ikke er registrert i 
kildesystemet, for eksempel Felles Studentsystem (FS). Dette vil være et brudd på 
opplysningenes tilgjengelighet. 
 
Uformelle prestasjonsmålinger  
Ledere kontrollerer logger som registrer detaljerte opplysninger om de ansattes bruk av 
biblioteksystemet. Motivet kan være å sjekke produktiviteten og arbeidsprestasjonene til 
utvalgte ansatte, men uten at de ansatte er informert om dette og uten at 
kontrolltiltaket er drøftet med de tillitsvalgte. Dette kan være et brudd på 
opplysningenes konfidensialitet.   
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Hjelpeark 10 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av plagiatkontrollsystemer.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på konfidensialiteten, integriteten eller 
tilgjengeligheten til opplysninger i plagiatkontrollsystemet. Enkelte av 
eksempelhendelsene kan innebære andre typer uønskede hendelser, for eksempel 
lovbrudd eller manglende avdekking av eksamensfusk.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av plagiatkontrollsystemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.        
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av plagiatkontrollsystemer: 
 
Mangelfull avdekking av fusk 
Studenter har kjennskap til hvordan plagiatkontrollen fungerer, spesielt når det gjelder 
systemets regler for identifisering av tekstlikhet. Denne kunnskapen kan studentene ha 
fått fra institusjonens egne nettsider hvor det informeres om hvordan plagiatkontrollen 
virker. Kunnskapen kan deretter anvendes i forsøk på å manipulere kontrollen, for 
eksempel ved å endre egen tekst slik at plagiering blir vanskeligere å oppdage. Dette vil 
være forsøk på fusk. 
 
Rettighetsbrudd 
Autoriserte brukere av plagiatkontrollsystemet kan laste opp tekster til institusjonens 
egen tekstdatabase uten at spørsmål om opphavsrett er avklart. Opplastingen kan for 
eksempel skje fordi det ikke er utarbeidet lokale rutiner for håndtering av spørsmål om 
opphavsrett. Dette kan innebære brudd på rettighetshaverens eksklusive rett til å råde 
over verket.   
 
Urettmessig tilgang til passord 
Passord til plagiatkontrollsystemet kan komme på avveie, for eksempel ved at autorisert 
bruker deler eget passord med brukere som ikke er ment å ha tilgang til systemet. 
Dermed kan uautoriserte brukere få tilgang til rapporter om studenter som mistenkes for 
fusk eller forsøk på fusk. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet. 
 
Uheldige dobbeltroller  
Autorisert bruker av plagiatkontrollsystemet kan også være student ved institusjonen. 
Studenten kan anvende sin tilgang til systemet for å finne rapporter om navngitte 

Plagiatkontrollsystemer 
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medstudenter, eller til å slette tekster som er lagret i institusjonens egen database. 
Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet eller tilgjengelighet.  
 
Usikret dataflyt 
Når plagiatkontrollen avdekker mistanke om fusk, er det mange aktører som skal 
involveres i den videre saksbehandlingen. Disse aktørene skal informeres om og ha tilgang 
til dokumenter i saken. Dersom dokumentene håndteres på uforsiktige måter, for 
eksempel ved at de formidles via usikre kommunikasjonskanaler (ukryptert epost), kan 
uvedkommende få tilgang til sensitive og taushetsbelagte opplysninger om de aktuelle 
studentene. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Feil i tilgangsstyringen 
Rapporter i plagiatkontrollsystemet kan være tilgjengelig for brukere på tvers av lokale 
enheter, for eksempel institutter. Dermed kan brukere som ikke har saklige og legitime 
behov for å kjenne til rapporter som omhandler studenter ved et annet institutt likevel få 
innsyn i rapportene. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Hacking av database 
Institusjonens tekstdatabase kan bli utsatt for datainnbrudd. Tekster og rapporter som er 
lagret i databasen kan dermed bli endret, slettet eller korrumpert på andre måter. Dette 
vil være brudd på opplysningenes integritet, eventuelt også opplysningenes 
tilgjengelighet.  
 
Tilgang på tvers hos leverandør 
Leverandøren som drifter plagiatkontrollsystemet på vegne av institusjonen, kan ha 
unnlatt å innføre robuste tiltak for segmentering av opplysninger, for eksempel tekster og 
rapporter, tilhørende ulike kunder. Alternativt kan tilgangsstyringen hos leverandøren 
svikte. Dermed får andre kunder tilgang til opplysninger tilhørende institusjonen (og 
motsatt). Dette vil være et brudd på opplysningenes konfidensialitet. Det kan også tenkes 
at mangelfull segmentering eller feil i tilgangsstyringen fører til at institusjonen ikke får 
tak i sine egne opplysninger. Dette vil være et brudd på opplysningenes tilgjengelighet.  
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Hjelpeark 11 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av timeplanleggingssystemer.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på integriteten eller tilgjengeligheten til 
informasjonen i timeplaner (uønskede hendelser som fører til brudd på konfidensialiteten 
til informasjonen i timeplanleggingssystemer er vanligvis av mindre relevans). Enkelte av 
eksempelhendelsene kan innebære flere typer uønskede hendelser, det vil si både brudd 
på integriteten og tilgjengeligheten til informasjonen i timeplaner.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av timeplanleggingssystemer må deltakerne også identifisere, 
diskutere og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan 
enten være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.        
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av timeplanleggingssystemer: 
 
Urettmessig tilgang til brukernavn/passord  
Uvedkommende logger seg inn på timeplanleggingssystemet etter først å ha skaffet seg 
tilgang til autoriserte ansattes brukernavn/passord. Tilgangen kan anvendes til å endre 
eller slette informasjon registrert i timeplaner. Dette vil være brudd på informasjonens 
integritet, eventuelt også tilgjengeligheten til den samme informasjonen. 
 
Enkeltmannsrisiko  
Vedlikehold eller feilretting i timeplanleggingssystemet kan kreve spesialisert 
kompetanse, men denne kompetansen forvaltes ofte bare av noen svært få 
nøkkelpersoner, kanskje bare én. Dersom den eller disse få personene er utilgjengelige 
når feil oppstår, kan det føre til at feilene ikke blir håndtert raskt nok. Det kan for 
eksempel innebære at systemet ikke kan benyttes av ansatte eller studenter som har 
behov for tilgang til informasjonen i systemet. Dette vil være et brudd på informasjonens 
tilgjengelighet. 
 
Ikke planlagt nedetid 
Vedlikehold av timeplanleggingssystemet kan bli gjennomført uten at dette er planlagt og 
uten at brukerne er varslet om dette. Vedlikeholdet kan føre til at systemet er nede for 
en kortere eller lengre periode. Autoriserte brukerne vil dermed ikke kunne logge seg inn 
på systemet og gjøre endringer i timeplaner eller registrere ny informasjon. Ansatte eller 
studenter vil heller ikke få informasjon om hvor og når forelesninger, seminarer eller 
møter og arrangementer avholdes. Dette vil være brudd på informasjonens 
tilgjengelighet.  
 

Timeplanleggingssystem 
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Mangelfull lagring 
Når brukere logger seg inn på timeplanleggingssystemet og registrerer ny eller oppdaterer 
informasjon i systemet, kan det tenkes at endringene eller registreringene ikke blir 
lagret. Dette kan skje enten ved feilaktig bruk av systemet eller av tekniske årsaker. 
Oppdatert eller ny informasjon om hvor og når forelesninger, seminarer eller møter og 
arrangementer skal avholdes vil dermed ikke være tilgjengelige for ansatte eller 
studenter. Dette vil være brudd på informasjonens integritet og tilgjengelighet.  
 
Feilregistrering  
Når undervisningsrom skal bestilles til forelesninger, seminarer eller møter og 
arrangementer, kan det tenkes at brukeren gjør feilregistreringer i 
timeplanleggingssystemet, for eksempel på grunn av manglende kompetanse/opplæring. 
Dermed vil informasjonen ikke komme med i timeplanen, og vil være utilgjengelig for 
ansatte eller studenter. Dette er brudd på informasjonens tilgjengelighet.  
 
Systemet er offline 
Dersom timeregistreringssystemet driftes av en ekstern leverandør, kan det tenkes at 
kommunikasjonen med leverandørens server faller ut for en kortere eller lengre 
tidsperiode. Manglende tilgang til systemet fører til at det ikke blir mulig å registrere ny 
informasjon, oppdatere/endre eksisterende informasjon eller lese timeplaner. Dette vil 
være brudd på informasjonens tilgjengelighet.  
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Hjelpeark 12 
 

Nedenfor følger eksempler på typiske uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse 
med bruk av systemer for publisering av skriftlige arbeider på internettet, for eksempel 
masteroppgaver, Ph.d.-avhandlinger eller vitenskapelige artikler.  
 
Eksempelhendelsene kan enten innebære brudd på opplysningers konfidensialitet, 
integritet eller tilgjengelighet. I noen tilfeller kan publisering føre til uønskede hendelser 
som berører andre forhold enn informasjonssikkerhet, for eksempel brudd på regler om 
opphavsrett. Også slike hendelser kan med fordel drøftes og vurderes. Enkelte av 
eksempelhendelsene kan innebære flere typer uønskede hendelser, for eksempel både 
brudd på konfidensialiteten og integriteten til opplysningene.  
 
Risikoen for enkelte av hendelsene kan vurderes som stor (høy sannsynlighet og alvorlig 
skadevirkning), mens risikoen for andre hendelser kan vurderes som begrenset eller liten 
(lav/moderat sannsynlighet og liten/mindre alvorlig skadevirkning). 

 
Egne risikovurderinger 
Ved risikovurderinger av publiseringsløsninger må deltakerne også identifisere, diskutere 
og vurdere andre uønskede hendelser enn de som er nevnt nedenfor. Dette kan enten 
være hendelser som deltakerne vet har skjedd eller som de tror kan skje.        
Følgende uønskede hendelser kan oppstå ved bruk av publiseringsløsninger: 
 
Utilsiktet brudd på taushetsplikten 
Skriftlige arbeider eller annen dokumentasjon som inneholder opplysninger undergitt 
taushetsplikt, skal normalt klausuleres. Det innebærer at innsyn bare vil bli gitt etter 
begjæring og til personer som har lovlig rett til å kjenne til opplysningene. Slike 
opplysninger kan likevel bli publisert på internettet dersom forfatteren gjør feil ved 
opplasting av arbeidet eller dokumentet i publiseringssystemet. Tilsvarende hendelser 
kan skje ved opplasting av arbeider eller dokumenter som forfatteren har bestemt ikke 
skal være offentlig tilgjengelig. Dette vil være brudd på opplysningenes konfidensialitet.  
 
Utilsiktet brudd på opphavsretten 
Master- eller Ph.d-avhandlinger kan inneholde bilder eller illustrasjoner som forfatteren 
ikke har godkjenning fra rettighetshaver (fotografen eller illustratøren) til å publisere på 
internettet. Det kan likevel tenkes at arbeider med slike bilder eller illustrasjoner blir 
lastet opp i publiseringssystemet. Dette vil være brudd på reglene om opphavsrett.  
 
Feilaktig godkjenning av innsyn 
Personer som ikke har rett til innsyn i klausulerte arbeider eller dokumenter kan likevel 
bli gitt slikt innsyn. Det kan for eksempel skje fordi mange ansatte har muligheten til å gi 
innsyn i denne typen arbeider eller dokumenter, samtidig som flertallet av dem mangler 
tilstrekkelig kompetanse til å vurdere om innsynsbegjæringer skal etterkommes eller 
ikke. Dermed kan innsyn godkjennes selv om dette ikke skulle vært gjort. Dette vil være 
et brudd på opplysningenes konfidensialitet.   

Publiseringsløsning 
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Hacking av databasen 
Databasen hvor både publiserte og klausulerte arbeider eller dokumenter blir oppbevart 
kan bli utsatt for datainnbrudd. Dette kan for eksempel skje på grunn av at 
sikkerhetsoppdateringer av programvaren ikke er gjennomført på lengre tid. Arbeider 
eller dokumenter som befinner seg i databasen kan dermed bli endret, slettet eller 
korrumpert på andre måter. Dette vil være brudd på opplysningenes integritet, eventuelt 
også opplysningenes tilgjengelighet.  
 
Teknisk svikt i databasen 
Databasen hvor både publiserte og klausulerte arbeider eller dokumenter blir oppbevart 
kan havarere, for eksempel ved oppgradering av programvaren som feiler eller disk-crash. 
Dersom sikkerhetskopien av databasen ikke fungerer skikkelig, for eksempel fordi den 
ikke er testet og feilrettet på lengre tid, kan alle arbeider eller dokumenter som 
oppbevares i databasen gå tapt. Dette vil være et brudd på opplysningenes 
tilgjengelighet. 
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