
Helseregionene: 

Rekvisisjoner 

avdekker datasvikt 

Ved hjelp av simulerte data-

angrep har Riksrevisjonen 

avdekket alvorlig datasvikt i 

tre av fire helseregioner. De 

simulerte angrepene ga høy 

grad av kontroll over infra-

strukturen og tilgang til store 

mengder av helse-

opplysninger. Et reelt angrep 

ville kunnet ha stoppet og 

utilgjengeliggjort opplysninger 

som er kritisk for driften av en 

rekke sykehus og som er 

nødvendig for pasient-

behandlingen. Kun en av de 

regionene som ble rammet 

oppdaget det simulerte 

angrepet. 

Helseregionene har allerede 

fått rettet opp noen av feilene, 

men det er mye arbeid som 

gjenstår før IKT-sikkerheten 

er betryggende.  

- Helse- og 

omsorgsdepartementet må 

sette foretakene i stand til å 

kunne oppfylle sine forplikt-

elser sier riksrevisor Per-

Kristian Foss i en kommentar. 
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- Store beredskapsutfordringer i det nye året: 

 
- Vi kan ikke forvente at 2021 vil bli et hvileår. Tvert om står utfordringene i 
kø på nær sagt alle arenaer. Et velfungerende totalforsvar blir avgjørende  
for hvordan vi som samfunn skal kunne håndtere de hendelser som møter  
oss, sier styreleder Signe Øye i NTF. 
Hun mener redningsinnsatsen under kvikkleireskredet i Gjerdrum er et  
skoleeksempel på godt samvirke mellom sivile og militære etater og  
frivillige organisasjoner. 
 

- 2020 vil gå over i historien som et år med store prøvelser. 

Koronapandemien har rammet hardt og til fulle vist hvor sårbar vår 

hverdag er og at alt henger sammen med alt. Samtidig har hver enkelt 

av oss fått bekreftet at vi spiller en viktig rolle som enkeltindivider i den 

store helheten som heter totalforsvaret. Sosial avstand, god 

håndhygiene og bruk av munnbind er våre virkemidler. Slik sett er 

pandemien en kilde til bevisstgjøring, sier Signe Øye. 

Hun har latt seg imponere av redningsinnsatsen under kvikkleireskredet 

i Gjerdrum. 

- Midt oppe i den dypt tragiske hendelsen ser vi et skoleeksempel på 

hvordan blålysetatene, Forsvaret, Sivilforsvaret, NVE, NGI og frivillige 

organisasjoner evner å samvirke når det gjelder som mest. De gjør 

hverandre gode og kombinerer kreativitet og mot med høy faglig 

integritet. Vi kan gå inn i et nytt år med forvissning om at Norge står 

godt rustet, rent beredskapsmessig. Og det kan trenges. For hvem vet 

hva som venter rundt neste sving? Naturutløste hendelser, terrortrusler, 

dataangrep fra fremmede stater, ja, det mangler ikke på utfordringer. 

Og så er det koronaviruset, da. Selv om vaksinen etter hvert vil gjøre alt 

så mye lettere, må vi fortsatt trekke veksler på vår evne til å holde ut, 

sier Signe Øye. 

__________________________________________________  

Kvikkleireskredet: 

Totalforsvaret besto 

prøven 
Kvikkleireskredet i Gjerdrum går 

over i historien som en natur-

utløst katastrofe av dimensjoner. 

Sett fra et beredskapssynspunkt 

utfordret katastrofen vitale deler 

av totalforsvaret. I ettertid er det 

liten tvil om at de involverte 

militære og sivile etater og  

frivillige organisasjoner gjorde 

en innsats alle kunne være 

bekjent av. Politiet, Forsvaret, 

Heimevernet, Sivilforsvaret, 

brann- og redningsetater, helse 

og frivillige samvirket effektivt 

og profesjonelt. I tillegg bidro 

NVE og NGI med skredfaglige 

råd under hele rednings-

operasjonen. Da alarmen gikk 

var samtlige nødetater raskt på 

plass med betydelige ressurser. 
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Sivilforsvaret og HV støttet  

politiet med  mannskaper, lys, 

strøm, varmetelt og 

trafikkavvikling. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), som Sivilforsvaret sorterer 

under, opplyser at det i tillegg ble 

trukket 2000 meter med ledninger 

for å pumpe vann. I alt 165 

tjenestepliktige befal og mann-

skaper har vært i innsats. 

Forsvaret melder om at i overkant 

av 500 soldater, befal og offiserer 

har bidratt i løpet av operasjonen. 

Spesialenheter fra brann- og 

redningsetater fra en rekke 

kommuner deltok foruten en 

svensk spesialenhet. 

Medietrykket var svært høyt 

mens redningsarbeidet pågikk. 

Politiets talspersoner kom fra 

oppgaven på en svært god måte. 

Saklig og balansert 

faktainformasjon bidro til å skape 

ro og tillit. Slik situasjonen er, vil 

det være behov for vakthold og 

andre tjenester i lang tid 

framover. 

Trygge Samfunn kommer 

nærmere tilbake når det på et 

senere tidspunkt foreligger en 

evalueringsrapport.  
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Et godt råd, i det nye året: 

Stopp! Tenk! Klikk! 
Netthandelen har økt jevnt og 

trutt år for år. Julehandelen viste 

seg å bli tidenes høysesong for 

pakkesendinger. Dette har 

selvsagt ikke gått upåaktet hen 

hos dem som driver svindel-

aktiviteter. Falske meldinger via 

SMS eller epost har blitt et 

problem. Det er ingen grunn til å 

tro at dette ikke fortsatt vil være 

et problem i det nye året.  

 

Svindlerne spiller som regel på 

tillit, frykt og fristelser. En melding 

som tilsynelatende kommer fra  

Posten, som publikum har tillit til, 

forteller at det er kommet en 

pakke, men at adressaten først 

må betale et nærmere angitt 

beløp for porto før den kan 

hentes. Eller en annen vri: «Vi 

har forsøkt å levere en pakke til 

deg, men porto er ikke betalt. 

Hilsen Posten». 
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NorSIS (Norsk Senter for 

Informasjonssikring) kommer 

med en oppfordring om at en må 

stoppe og tenke seg om før en 

klikker når en mottar noe uventet, 

enten det er en SMS eller epost. 

Det er ikke bare Posten 

svindlerne utgir seg for å være. 

Meldingen kan se ut som den 

kommer fra en hvilken som helst 

aktør som sender pakker, eller en 

nettbutikk en har handlet i. Felles 

for dem alle er at «de har 

oppdaget et problem», gjerne at 

det må betales et beløp, og at 

dette kan ordnes enkelt ved å 

klikke på en medfølgende link. 

NorSIS råder alle til å se bort fra 

SMS eller epost som kommer fra 

Posten eller andre distributører 

som ber om at det skal betales 

ekstra for frakt eller andre 

finurlige utgifter. 

Bortfall av ekomtjenester: 

Kan koste samfunnet dyrt 
Nkom har tatt initiativet til å 

gjennomføre en 

spørreundersøkelse for å 

kartlegge konsekvenser ved 

brudd og bortfall av elektronisk 

kommunikasjon. Det er  

 

Transportøkonomisk institutt som 

står for undersøkelsen på vegne 

av Nkom. 100.000 virksomheter 

blir nå bedt om å besvare viktige 

spørsmål som så skal kunne gi  

Nkom nyttig innsikt i planlegging 

av framtidige tiltak. 

Undersøkelsen henvender seg til 

næringslivet, offentlig sektor og 

frivillighetssektoren. 

- Bortfall av ekomtjenester kan 

medføre betydelige økonomiske 

konsekvenser for en rekke 

virksomheter, slik som kostnader 

for utbedring, manglende 

kundekontakt og tap av inntekter. 

Nkom arbeider med å utvikle en 

modell som skal kunne estimere 

de samfunnsøkonomiske 

kostnadene. Et viktig aspekt er 

også å få kunnskap om i hvilken 

grad en ekomtjeneste som faller 

ut kan erstattes av andre 

tjenester. De fleste 

samfunnsfunksjoner er i dag helt 

avhengig av internett, og må 

være mer eller mindre 

kontinuerlig på nett. Gjennom 

denne undersøkelsen ønsker 

Nkom å kartlegge i hvilken grad 

ulike samfunnssektorer bruker og 

er avhengige av elektronisk 

kommunikasjon sier 

avdelingsdirektør i Nkom, Per 

Erik Heimdal. 
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Alarmerende: 

650.000 røykvarslere 

bør byttes 

«Har dere røykvarslere som er 

noen år gamle hjemme eller i 

fritidsboligen? Sjekk om de har 

batteripute som hjelper deg å 

sette 9-voltsbatteriet riktig inn.  

 



Hvis de ikke har batteripute, bør 

du skifte ut røykvarslerne», heter 

det i en felles anbefaling fra 

Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) og 

Direktoratet for byggkvalitet 

(DiBK). 

DiBK har fått bekymrings-

meldinger om røykvarslere som 

ikke har batteripute for et 9-volts 

batteri, som ofte kalles 

«røykvarslerbatteri». Dersom 

batteriet settes i feil, tappes 

batteriet raskt for energi, og det 

kan oppstå varme, røykutvikling 

og brann. I tillegg er en 

røykvarsler med feil montert 

batteri en falsk trygghet fordi den 

ikke virker som den skal. 

- I følge en undersøkelse fra 

Prognosesenteret er det cirka ti 

millioner røykvarslere i norske 

hus og hytter. Rundt 650.000 av 

dem er uten batteriputer. Men 

bekymringsmeldingene vi har fått 

gjør at vi nå går ut med en 

generell oppfordring om å bytte ut 

alle røykvarslere uten batteri- 

pute. Dette gjelder imidlertid ikke 

røykvarslere som er levert og 

montert av alarmselskaper, sier 

direktør Per-Arne Horne i 

Direktoratet for byggkvalitet. 
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Norsk petroliumssektor: 

Utsettes for 

etterretningsaktivitet 
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 

har utarbeidet en rapport som tar 

for seg etterretningstrusselen mot 

norsk petroleumssektor. PST 

vurderer at denne sektoren, som 

er Norges største og viktigste 

næring, kan ha et stort og  

langsiktig skadepotensial for 

landet, både militært, økonomisk 

og for nasjonal sikkerhet. 

«Norskutviklet 

petroleumsteknologi kan ha et  

militært flerbrukspotensial, og 

etterretningsaktivitet kan derfor 

styrke andre lands militære evne 

og kapasitet. I tillegg kan 

etterretningsaktivitet mot norsk 

petroleumssektor brukes for å 

skaffe økonomiske fordeler, og i 

verste fall undergrave 

konkurranseevnen til norske 

selskaper. I et verstefallscenario 

kan etterretningsinformasjon om 

petroleumssektoren brukes for å 

utføre sabotasjehandling», heter 

det i rapporten. 
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PST peker på at russiske, 

kinesiske og andre lands 

etterretningstjenester har store 

teknologiske og menneskelige 

ressurser, og at de arbeider 

langsiktig, målrettet og med stor 

grad av tålmodighet. PST 

forventer at denne etterretnings-

aktiviteten vil vedvare i 2021 og 

at bruken av økonomiske 

virkemidler og nettverks-

operasjoner faktisk vil øke. «Det 

vurderes også som sannsynlig at 

andre lands etterretningstjenester 

i tiden framover vil ha et økt fokus 

på fornybar energi», står det å 

lese i rapporten. 

Den kan i sin helhet leses og 

lastes ned på www.pst.no 

68 norske veitunneler: 

Oppfylte ikke 

minstekravene til  

sikkerhet 
- Dette er alvorlig, sier EFTAs 

tilsynsorgan ESA, som krever 

økt tempo i oppgraderings-

arbeidet. Statens vegvesen 

jobber hardt for å etterkomme 

kravene. 

På forespørsel fra nettstedet 

brennaktuelt.no bekrefter 

avdelingsdirektør i Statens 

vegvesen, Rolf Helge Grønås, at 

ESA presser på for å få utbedret 

manglene og at det er oversendt 

en grunngitt uttalelse om sakene. 

- Tilsynsorganet ønsker svar på 

hvorfor 59 norske veitunneler, 

som inngår i det europeiske 

veinettet Tern, fortsatt ikke 

oppfyller EØS-reglenes 

minstekrav til sikkerhet, sier 

avdelingsdirektør Grønås. 

- Vi er forsinket i forhold til de 

fristene ESA har satt, noe som 

skyldes både økonomi og 

kapasitet. I tillegg er det 

komplisert å oppgradere eldre 

konstruksjoner. En ting er å gjøre 

det som er nødvendig for å 

oppfylle tunnelsikkerhets-

forskriften, men vi ser også et 

behov for å oppgradere annen 

infrastruktur, som eksempelvis 

drenering. Vi mener det er 

fornuftig å ta dette når man først 

er inne i tunnelen, men det gir 

noen økonomiske utfordringer, 

sier Rolf Helge Grønås. 

I følge avdelingsdirektøren er det 

19 prosjekter som ble videreført 

inn i 2021. 

Statens vegvesen tar sikte på å 

fullføre oppgraderingen i løpet av 

året.
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