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What’s in it for me?

Hendelseshåndtering i et større perspektiv

Hvorfor gjør vi det?

Hvordan gjør vi det?

Hvem samarbeider?

Hvorfor er dette viktig for deg og din institusjon?
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Totalforsvaret
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NSM -Rammeverk for hendelseshåndtering
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«Nye» krav i rammeverket
etablere og vedlikeholde sambandskatalog og aktørkart

oversikt over egen kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner (Hva med GNF i den nye Sikkerhetsloven?)

rutiner for deling av hendelses- og risikoinfo i sektor, på tvers av sektorer og mot NSM

arrangere møter for erfaringsutveksling og samhandling i sektoren

ha beredskapsplaner for håndtering av større hendelser

ha kompetanse om relevante systemer og kunne vurdere alvorlighetsgrad, omfang og konsekvenser på 
overordnet nivå

kunne avgjøre om kritisk infrastruktur og/eller kritiske samfunnsfunksjoner i sektoren er eller står i fare for å bli 
berørt av hendelsen

ha oversikt over omfang av hendelsen og se hendelser innenfor samme sektor i sammenheng

rapportere til NSM
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Hvorfor er verdioversikt viktig?
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CERT/IRT/CSIRT/SOC - Tillitsnettverk
Cybersikkerhet er et globalt problem. Ingen har full oversikt alene, og 
kanskje heller ikke alle nødvendige kunnskaper/ressurser.

Et nettverk av partnere du stoler på er helt nødvendig.

Tett samarbeid med andre team er nødvendig.

Uninett CERT er medlem av flere nasjonale og internasjonale nettverk
hvor vi mottar informasjon, verktøy og metoder som kommer vår sektor
tilgode.
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Kommunikasjonskart – Nasjonalt nivå
(Uninett CERT sentrisk)



Informasjonshåndtering – erfaringer fra
hendelser og øvelser



TLP – Trafikklys protokoll
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37 responsteam i vår sektor
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Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
(irt@aho.no) 
Chr. Michelsen Institutt (irt@cmi.no)
Det teknologiske menighetsfakultet
(irt@mf.no)
Fagskolen i Ålesund (fials_irt@fials.no)
Fagskolen Innlandet
(irt@fagskolen-innlandet.no) 
Handelshøyskolen BI (cert@bi.no) 
Høgskolen i Innlandet (irt@inn.no)
Høgskolen i Molde (irt@himolde.no) 
Høgskolen i Oslo og Akershus (csirt@hioa.no) 
Høgskolen i Sørøst-Norge (usn-irt@usn.no) 
Høgskulen i Volda (irt@hivolda.no) 
Høgskolen i Østfold (irt@hiof.no) 
Høgskulen på Vestlandet (csirt@hvl.no)
Kompetanse Norge 
(csirt@kompetansenorge.no)
Kunsthøgskolen i Oslo (irt@khio.no)
Nasjonalbiblioteket (irt@nb.no)
NMBU (csirt@nmbu.no) 

Nord universitet (irt.nord@nord.no) 
Norges forskningsråd (irt@rcn.no) 
Norges Handelshøyskole (irt@nhh.no) 
Norges idrettshøgskole (irt@nih.no)
Norges musikkhøgskole
(hendelsesresponsteam@nmh.no) 
Norsk institutt for luftforskning (csirt@nilu.no)
Norsk regnesentral (irt@nr.no)
NTNU (soc@ntnu.no)
Sámi allaskuvla (irt@samiskhs.no) 
Uninett CERT (cert@uninett.no)
Uninett Sigma2 (csirt@sigma2.no)
UiT Norges arktiske universitet (csirt@uit.no) 
UNIS (irt@unis.no)
Unit (irt@unit.no)
Universitetet i Agder (csirt@uia.no) 
Universitetet i Oslo (cert@uio.no
Universitetet i Bergen (irt@uib.no) 
Universitetet i Stavanger (irt@uis.no)
Utdanningsdirektoratet (irt@udir.no)

https://www.uninett.no/cert-team-list
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Videre plan for IRT’ene

Opprettet, men uten formelle mandat fra egen ledelse?

Kurs for nye team og nye teammedlemmer

Påfyll for eksisterende team

Mer og nærere samarbeid
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Oppsummert

Vi har alle et ansvar i Totalforsvaret

Flere hendelser vil komme

Det finnes miljøer som er her for å hjelpe til

Del informasjon ved hendelser! Vi må hjelpe hverandre

Ledelsen har et ansvar, må involvere seg og støtte opp om lokale ressurser

Lokale ressurser må samtidig synliggjøre seg og hjelpe ledelsen å gjøre gode 
valg
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Spørsmål?

Rune Sydskjør

Leder Uninett CERT

rune.sydskjor@uninett.no

cert@uninett.no

cert-info@uninett.no
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