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Forfatter: Frank Haugnes, Senior Information Security Specialist 

Det advares om økte cybertrusler globalt som følge av utviklingen i Russland-Ukraina-
konflikten. Virksomheter i Norge rådes til å ta aktive skritt for å styrke sitt digitale forsvar 
og  øke årvåkenheten hos alle ansatte for å beskytte virksomheten mot mulige 
cyberangrep, for eksempel web-defacement, distributed denial of service (DDoS) eller 
løsepengeangrep. Rådene og tiltakene vil alltid være viktige og relevante, uavhengig av 
pågående konflikter, da forebygging av cyberangrep bidrar både til en mer robust 
virksomhet og et tryggere samfunn. 

Oppdatering 21.04.2022: 

Ny etteretningsinformasjon fra USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand 
indikerer at den russiske regjeringen nå vurderer alternativer for potensielle dataangrep 
mot myndigheter, statlige virksomheter og næringslivet i land som støtter Ukraina, 
ettersom Kremls frustrasjon vokser over dets manglende evne til å oppnå militære 
målsetninger. 

Krigen i Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa og det innebærer et utfordrende 
trusselbilde for offentlig og privat sektor også i Norge. Virksomhetene får en mer krevende 
sikkerhetssituasjon, og graden av digitale trusler øker. Det blir derfor viktig å følge godt med 
og styrke det forebyggende arbeidet for å øke den digitale sikkerheten. Virksomhetene må 
gå opp alle sine sikkerhetstiltak og fortløpende vurdere hvilke tiltak som eventuelt må 
forsterkes for å kunne håndtere digitale trusler fra sofistikerte trusselaktører. 

Statlige trusselaktører – Statlige aktører agerer for å understøtte egen stats politiske mål. Vi 
bør være forberedt på cyberangrep også fra denne gruppen aktører, som har hensikt å skade 
norsk infrastruktur og norske virksomheter f.eks. som følge av hevnaksjoner etter norsk 
involvering i internasjonale konflikter og sanksjoner. Statlig styrte cyberoperasjoner med 
formål å kartlegge og hente inn informasjon er også svært relevante. 

Trusselaktører fra følgende russiske statlige organisasjoner har gjennomført ondsinnede 
cyberoperasjoner mot IT- og/eller OT-nettverk: 

• Russian Federal Security Service (FSB), inkludert FSB’s Center 16 og Center 18 

• Russian Foreign Intelligence Service (SVR) 

• Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU), 85th Main Special Service 
Center (GTsSS) 

• GRU’s Main Center for Special Technologies (GTsST) 

• Russian Ministry of Defense, Central Scientific Institute of Chemistry and Mechanics 
(TsNIIKhM) 

Statssponsede trusselaktører – Disse trusselaktørene er "kontraktører" som er 
oppdragsstyrt og driver operasjoner som er betalt av stater. Slike "hackergrupper" tar side 
og kan operere på vegne av myndigheter. Det er god grunn til å anta at denne gruppen 
gjennomfører cyberangrep også mot norske mål. 

UKRAINA-KONFLIKTEN 

TRUSSELBILDET 
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Hactivister – Dette er cyberkriminelle med en politisk intensjon. En rekke uavhengige 
"hackergrupper" kan være sympatisører som på eget initiativ gjennomfører cyberangrep 
mot nasjonale mål. Disse trusselaktørene velger sine mål ut fra eget forgodtbefinnende, og 
hvem som helst kan derfor bli truffet. 

Cyberkriminelle – Dette er organiserte kriminelle som driver nettkriminalitet for egen 
vinning. Disse trusselaktørene vil fortsette sin kriminelle aktivitet med ransomware, ID-
tyverier etc. Disse benytter også anledningen i konflikter og kriser til å øke sine aktiviteter da 
de kan operere mere ubemerket i ly av den uoversiktlige situasjonen. 

Innsidere – En innsider defineres av NSM "som en nåværende eller tidligere ansatt, 
konsulent eller kontraktør som har eller har hatt legitim tilgang til virksomhetens systemer, 
prosedyrer, objekter og informasjon, og som misbruker denne kunnskapen og tilgangen for å 
utføre handlinger som påfører virksomheten skade eller tap." Det er sannsynlig at enkelte 
nasjoners etterretning vil forsøke å rekruttere kilder og kontakter som har tilgang til 
informasjonen de søker. Innsidere er en viktig ressurs for etterretningstjenestene, og 
personer i virksomhetene kan rekrutteres på grunnlag av ideologiske eller økonomiske 
motivasjoner. Press og frykt kan også benyttes som virkemiddel til  rekruttering, f.eks. med 
trusler mot familie i hjemlandet. 

Collateral Damage – Grunnet svært komplekse verdikjeder og fragmenterte IT-
infrastrukturer er det naturlig å anta at norske virksomheter kan bli utsatt for utilsiktede 
følgeskader av cyberoperasjoner gjennomført mot andre internasjonale mål, også mål 
utenfor det respektive landets grenser (f.eks. ambassader). Eksempelvis kan et angrep mot 
en leverandør av IT-tjenester i ett land føre til konsekvenser for deres kunder, selv om det 
ikke var formålet med angrepet. Mange av verktøyene som trusselaktørene benytter i sine 
cyberangrep har en lei tendens til å komme ut av kontroll så snart de blir benyttet i praksis. 
F.eks. ble det nylig avdekket et angrep med en ny type destruktiv skadevare 
(Win32/KillDisk.NCV aka. "HermeticWiper") rettet mot kontraktører i finans- og offentlig 
sektor i Ukraina, Latvia og Litauen. Det er bare et tidsspørsmål før slik skadevare "dukker 
opp" i virksomheter rundt omkring i resten av verden. 

 

Rammeverket MITRE ATT&CK ble opprettet av MITRE i 2013 som et verktøy for å 
dokumentere angrepstaktikker og -teknikker basert på virkelige observasjoner. Dette 
rammeverket har med tiden blitt en velkjent kunnskapsbase for sikkerhetsbransjen for å 
forstå angrepsmodeller, metoder og mottiltak. Rammeverket utvikles fortløpende med 
endringene i trussellandskapet. 

Idéen bak rammeverket er at alle cyberangrep følger gitte faser: 

 

Fig. 1 – MITRE ATT&CK 
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https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-057a
https://attack.mitre.org/
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Rammeverket definerer hvilke teknikker angriperen benytter i hver fase, og denne 
informasjonen brukes som grunnlag for utvikling av spesifikke trusselmodeller og metoder. 
Målet med rammeverket er å bedre kunne detektere angrep eller kompromittering ved å 
illustrere hvilke aktiviteter en angriper kan ha gjennomført: 

• Hvordan kom angriperen seg inn? 

• Hvordan beveger de seg rundt i IT-systemene? 

Ved å gi svar på slike spørsmål kan rammeverket brukes til å identifisere huller i forsvaret, og 
prioritere dem basert på risiko. 

Historisk sett har statsstøttede trusselaktører benyttet ganske vanlige, men effektive, 
taktikker for å få tilgang til angrepsmålet. Dette inkluderer spearphishing, brute force og 
utnyttelse av kjente sårbarheter mot kontoer og nettverk med svak sikkerhet. 

Statsstøttede trusselaktører har også vist sofistikerte kapabiliteter ved å kompromittere 
tredjeparts infrastruktur, kompromittere tredjeparts programvare, eller utvikle og 
distribuere tilpasset skadevare. Aktørene har også vist evne til å opprettholde vedvarende, 
uoppdaget og langsiktig tilgang i kompromitterte miljøer, inkludert skymiljøer, ved å bruke 
legitim påloggingsinformasjon (credentials). 

I enkelte tilfeller har statsstøttede cyberoperasjoner mot kritisk infrastruktur vært rettet mot 
operasjonsteknologi (OT) / industrielle kontrollsystemer (ICS) med destruktiv skadevare. 

Statsstøttede trusselaktører har benyttet sofistikerte kapabiliteter rettet mot en rekke 
internasjonale kritiske infrastrukturer, inkludert i forsvarsindustri, helse-, energi-, 
telekommunikasjons- og offentlig sektor. 

Tabellen nedenfor gir en god oversikt over taktikker og teknikker vanligvis benyttet av 
statsstøttede trusselaktører, i dette tilfellet russiske. Tabellen er ikke ment å være 
altomfattende. Russiske statsstøttede trusselaktører har tidligere modifisert sine taktikker 
og teknikker etter at de har blitt offentlig kjent. Det forventes derfor at trusselaktørene vil 
endre sine taktikker og teknikker hvis de finner det nødvendig for å redusere risikoen for 
oppdagelse. 

Tabell 1: Vanlige taktikker og teknikker brukt av russiske statsstøttede trusselaktører 
Kilde: Cybersecurity & Infrastructure Security Agency – https://www.cisa.gov/uscert   

Tactic Technique Procedure 

Reconnaissance 
[TA0043] 

Active Scanning: 
Vulnerability Scanning 
[T1595.002] 

Russian state-sponsored APT actors 
have performed large-scale scans in 
an attempt to find vulnerable 
servers. 

Phishing for Information 
[T1598] 

Russian state-sponsored APT actors 
have conducted spearphishing 
campaigns to gain credentials of 
target networks. 

https://www.cisa.gov/uscert
https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0043/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1595/002/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1598
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Tactic Technique Procedure 

Resource 
Development 
[TA0042] 

Develop Capabilities: 
Malware [T1587.001] 

Russian state-sponsored APT actors 
have developed and deployed 
malware, including ICS-focused 
destructive malware. 

Initial Access 
[TA0001] 

Exploit Public Facing 
Applications [T1190] 

Russian state-sponsored APT actors 
use publicly known vulnerabilities, 
as well as zero-days, in internet-
facing systems to gain access to 
networks. 

Supply Chain Compromise: 
Compromise Software 
Supply Chain [T1195.002] 

Russian state-sponsored APT actors 
have gained initial access to victim 
organizations by compromising 
trusted third-party software. 
Notable incidents include M.E.Doc 
accounting software and 
SolarWinds Orion. 

Execution [TA0002] 

Command and Scripting 
Interpreter: PowerShell 
[T1059.003] and Windows 
Command Shell 
[T1059.003] 

Russian state-sponsored APT actors 
have used cmd.exe to execute 
commands on remote machines. 
They have also used PowerShell to 
create new tasks on remote 
machines, identify configuration 
settings, exfiltrate data, and to 
execute other commands. 

Persistence [TA0003] Valid Accounts [T1078] 

Russian state-sponsored APT actors 
have used credentials of existing 
accounts to maintain persistent, 
long-term access to compromised 
networks. 

Credential Access 
[TA0006] 

Brute Force: Password 
Guessing [T1110.001] and 
Password Spraying 
[T1110.003] 

Russian state-sponsored APT actors 
have conducted brute-force 
password guessing and password 
spraying campaigns. 

OS Credential Dumping: 
NTDS [T1003.003] 

Russian state-sponsored APT actors 
have exfiltrated credentials and 
exported copies of the Active 
Directory database ntds.dit. 

https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0042/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1587/001
https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0001/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1190/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1195/002
https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0002
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1059/003
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1059/003
https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0003
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1078/
https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0006
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1110/001
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1110/003
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1003/003/
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Tactic Technique Procedure 

Steal or Forge Kerberos 
Tickets: Kerberoasting 
[T1558.003] 

Russian state-sponsored APT actors 
have performed “Kerberoasting,” 
whereby they obtained the Ticket 
Granting Service (TGS) Tickets for 
Active Directory Service Principal 
Names (SPN) for offline cracking. 

Credentials from Password 
Stores [T1555] 

Russian state-sponsored APT actors 
have used previously compromised 
account credentials to attempt to 
access Group Managed Service 
Account (gMSA) passwords. 

Exploitation for Credential 
Access [T1212] 

Russian state-sponsored APT actors 
have exploited Windows Netlogon 
vulnerability CVE-2020-1472 to 
obtain access to Windows Active 
Directory servers. 

Unsecured Credentials: 
Private Keys [T1552.004] 

Russian state-sponsored APT actors 
have obtained private encryption 
keys from the Active Directory 
Federation Services (ADFS) 
container to decrypt corresponding 
SAML signing certificates. 

Command and 
Control [TA0011] 

Proxy: Multi-hop Proxy 
[T1090.003] 

Russian state-sponsored APT actors 
have used virtual private servers 
(VPSs) to route traffic to targets. 
The actors often use VPSs with IP 
addresses in the home country of 
the victim to hide activity among 
legitimate user traffic. 

For ytterligere informasjon om taktikker og teknikker brukt av russiske statsstøttede 
trusselaktører se MITRE ATT&C-sidene om  APT29, APT28, og Sandworm Team. 

For informasjon om ICS taktikker og teknikker se ATT&CK for ICS-sidene om Sandworm 
Team, BlackEnergy 3 skadevare, CrashOveride skadevare, BlackEnergy's KillDisk komponent, 
og NotPetya skadevare. 

  

https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1558/003/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1555
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1212
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1472
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1552/004
https://attack.mitre.org/versions/v10/tactics/TA0011/
https://attack.mitre.org/versions/v10/techniques/T1090/003/
https://attack.mitre.org/versions/v10/groups/G0016
https://attack.mitre.org/versions/v10/groups/G0007
https://attack.mitre.org/versions/v10/groups/G0034
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/Main_Page
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/Group/G0007
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/Group/G0007
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/software/S0004
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/software/S0001
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/software/S0016
https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/software/S0006
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Nødvendige risikoreduserende tiltak mangler ofte i norske virksomheter. Det gjør 
situasjonen unødig komplisert, kostbar og tidkrevende når man skal prøve å rydde opp 
etter å ha blitt utsatt for dataangrep eller andre IKT-hendelser. Tiltakene som mangler er 
ikke spesielt kompliserte eller kostbare å få på plass, men de må være der før en hendelse 
inntreffer. 

Virksomheten bør umiddelbart iverksette følgende prioriterte tiltak for å styrke egen 
beredskap og forebygge cyberangrep: 

• Installer sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig. 
o Etabler et sentralt styrt regime for oppdatering av applikasjoner, 

operativsystemer og firmware (f. eks. BIOS-kode). 

• Ha kontroll på alle identiteter og tilganger. 
o Gå igjennom bruker- og systemkonti, er alle relevante? 

• Sørg for sterke, unike passord og benytt flerfaktorautentisering (MFA) der det er 
mulig. 

• Deaktiver alle porter, protokoller og tjenester som som ikke er nødvendig for 
virksomheten. Prioriter Internett-eksponerte tjenester. 

• Sørg for sikkerhetskopiering (backup) av alle virksomhetskritiske data og systemer. 
o En oppdatert sikkerhetskopi av datasystemer (dvs. både programvare og 

data) må lagres på et isolert system for å beskytte mot tilsiktet og utilsiktet 
sletting, manipulering og avlesning. 

o Verifiser at det er mulig å lese tilbake sikkerhetskopien og restarte systemet 
ut i fra denne. 

• Benytt programvare for beskyttelse mot skadevare (antivirus).  

• Etabler sterk e-postfiltrering (spamfilter) for å forhindre phishing e-post i å nå 
brukerene. 

• Forsterk beskyttelsen av skytjenester. 

Disse tiltakene er tiltak som virksomheten bør iverksette umiddelbart. På litt lengere sikt bør 
virksomheten iverksette alle tiltakene under "Tiltak for skjerpet digital beredskap" nedenfor. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har utarbeidet en sjekkliste over prioriterte tiltak 
virksomheter bør iverksette i en skjerpet sikkerhetssituasjon. 

For å kunne møte en skjerpet situasjon må virksomheten på forhånd ha etablert gode og 
gjennomøvde beredskapsplaner, i tillegg til årvåkenhet. NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet er en viktig ressurs i arbeidet med å styrke virksomhetens robusthet i møte med et 
utfordrende trussel- og risikobilde. 

Når risikonivået øker er det krevende å gjennomføre raske endringer i virksomhetens 
sikkerhetstilstand. Noen fokusområder bør imidlertid uansett ha prioritet, og disse 
gjennomgås nedenfor. 

PRIORITERTE TILTAK 

TILTAK FOR SKJERPET DIGITAL BEREDSKAP 

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/grunnprinsipper-ikt
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/grunnprinsipper-ikt
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For en mer detaljert gjennomgang har NSM utarbeidet et regneark med konkrete tiltak som 
kan bidra til å skjerpe digital beredskap. Regnearket tar utgangspunkt i NSMs 
grunnprinsipper. 

Under har vi foreslått tiltak din virksomhet bør prioritere i en skjerpet situasjon: 

KARTLEGGING AV SYSTEMER 

1. Du må ha en oppdatert oversikt over systemer og programvare som kjører i ditt nett, 

samt en oversikt over oppdateringsstatus for disse. 

2. Vedlikehold et nettverkskart over knytningene mellom nettverkssegmenter og 

systemer i tillegg til forgreininger mot andre virksomheter. 

3. Slike oversikter er helt grunnleggende og nødvendige når en hendelse først 

inntreffer. 

SIKKERHETSKOPIER 

1. Oppdaterte sikkerhetskopier av datasystemer må regelmessig lagres på et isolert 

system for å beskytte mot tilsiktet og utilsiktet sletting, manipulering og uthenting. 

2. Verifiser jevnlig at det er mulig å gjenopprette både systemer og datasett fra 

sikkerhetskopien. 

SÅRBARHETSFLATER 

1. Sørg for å ha kontroll på internetteksponerte tjenester og gjennomfør 

sikkerhetsoppdateringer med én gang de foreligger. Benytt verktøy for 

sårbarhetskartlegging. Ved å redusere antall internetteksponerte tjenester reduserer 

du virksomhetens sårbarhetsflate. 

2. Når det gjelder eldre utstyr og løsninger som uansett skal fases ut, bør utfasing 

gjennomføres nå. Eldre utstyr og løsninger som har sikkerhetsfunksjonalitet, f.eks. 

VPN, og løsninger som mangler mulighet for flerfaktorsautentisering bør prioriteres. 

3. Mange virksomheter har allerede etablert nye tjenester eller flyttet eksisterende 

tjenester til sky. Erfaring viser at gamle løsninger har lett for å henge igjen, ofte fordi 

en liten gruppe trenger tjenesten eller den gamle tilgangen til tjenesten. Skjerpet 

digital beredskap krever at man skjærer gjennom, fjerner gamle løsninger og 

aksepter noen mindre konsekvenser i stedet for å opprettholde en større 

sårbarhetsflate. 

4. Gjør en fornyet gjennomgang om bruk av privat eller annet medbrakt utstyr (BYOD-

policy) kan strammes inn i virksomheten. Dette gjelder også for hjemmekontor og 

utstyr som nettbrett og mobiltelefoner. 

5. Et konkret tiltak for å redusere sårbarhet er å ikke tillate makroer i dokumenter som 

kommer fra eksterne kilder. Dette kan enten gjøres i brannmuren eller 

systemkonfigurasjonen. 

https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/stotteprodukter/
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IDENTITETER OG TILGANGER 

1. Foreta gjennomganger av brukere og tilganger ved jevne mellomrom. Fjern brukere 

som ikke lenger skal ha tilganger, og sikre at ingen brukere har tilgang til flere 

tjenester enn nødvendig. 

2. Sørg for at alle brukere har sterke, unike passord. Benytt flerfaktorsautentisering 

(MFA). Sperr eller begrens tilganger til tjenester hvor MFA ikke er mulig. 

3. Dersom virksomheten gir tilgang til egne systemer uten bruk av VPN må tiltak som 

geoblokkering og MFA benyttes. 

4. Gjennomgå mekanismer for tilgangsstyring. Ta utgangspunkt i en behovsprøving av 

hvem som trenger tilgang, når og fra hvor. 

5. Gjennomgå bruk av sesjonsnøkler og lignende og vurder hvor lenge de trenger å 

være gyldige for autentiserte brukere. 

6. Kontroller at overføringer av passord skjer kryptert. Sørg for at innlogginger med 

web-grensesnitt gjøres over HTTPS. Dette gjelder også innlogging på eksterne 

tjenester levert av andre virksomheter. Det er viktig at tjenesteleverandører varsles 

om sårbarheter i tjenestene sine. 

SIKKERHETSOVERVÅKNING 

1. Etabler forsterket monitorering av systemer og nettverk. Avhengig av hvordan 

overvåkningsregimet ser ut i din virksomhet kan dette innebære å etablere logging 

på flere systemer, utvide tidsrommet for lagring, logge både inn- og utgående trafikk 

eller etablere videresending til en sentralisert løsning. Dette vil være avgjørende for 

hvor effektivt man klarer å undersøke og håndtere en hendelse når den først 

inntreffer. 

2. Etabler kapasitet til å analysere data fra slik overvåkning, og til å gjøre søk med 

utgangspunkt i tilgjengelige indikatorer. 

ÅRVÅKENHET BLANT ANSATTE 

1. Gjennomfør tiltak rettet mot medarbeidere for å styrke sikkerhetskultur og 

risikoforståelse. 

2. Skjerp sikkerhetstiltak mot nettfisking og sosial manipulasjon, både gjennom 

menneskelig årvåkenhet og ved tekniske løsninger som eksempelvis spamfilter. Dette 

gjelder for e-post, tjenester for videomøter, digitale samarbeidsplattformer og for 

sosiale medier. Sørg for gode regimer for sterke passord og flerfaktorsautentisering 

(MFA). 
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HÅNDTERING AV HENDELSER 

1. Utarbeid en beredskapsplan i tilfelle en hendelse inntreffer. For at slikt planverk skal 

være relevant og fungere etter hensikt er det viktig at det til enhver tid er oppdatert 

og gjennomprøvd. 

2. Sørg for oppdaterte lister over kontaktpunkter blant relevant personell og eventuelle 

tjenestetilbydere innen hendelseshåndtering. 

3. Fokus på godt planverk gjør virksomheter bedre i stand til å håndtere uforutsette 

sikkerhetshendelser.  

4. Virksomheter kan bli utsatt for digital utpressing ("ransomware"). NCSC har laget en 

samleside med informasjon om forebygging og håndtering av digital utpressing. 

VERDIKJEDER OG TJENESTEUTSETTING 

1. Vær klar over at leverandørkjeder representerer sårbarhetsflater for digitale angrep. 

Disse må dermed inngå i vurderingene av hvilke sikkerhetstiltak som bør forsterkes 

ved økt beredskap. Etabler en oversikt over dine leverandører av systemer, 

komponenter og tjenester, for å sikre kontinuitet er det viktig å ha oversikt over 

hvilke avhengigheter som gjelder. 

2. Tiltakene som gjelder for tjenesteutsetting er de samme som for øvrig, men det kan 

være behov for visse justeringer ved implementering – avhengig av løsningene din 

virksomhet har valgt. 

FORSTERK BESKYTTELSEN AV SKYTJENESTER 

1. Siden skytjenester er utenfor virksomhetens infrastruktur, er det spesielt viktig å 

kontrollere og skjerpe tilgangskontroll og sikkerhetsbarrierer. 

2. Mange virksomheter benytter programvareløsninger som har god mulighet for å 

tilpasse sikkerhetsnivået. Noen av de mest utbredte tjenestene er Microsoft 365 og 

Google Workspace. 

  

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/digital-utpressing/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/security-and-compliance/secure-your-business-data?view=o365-worldwide
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056693
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• CISA - Russia Cyber Threat Overview and Advisories: https://www.us-

cert.cisa.gov/russia 

• CISA - Alert (AA22-110A) - Russian State-Sponsored and Criminal Cyber Threats to 

Critical Infrastructure: 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-110a 

• CISA - Alert (AA22-011A) - Understanding and Mitigating Russian State-Sponsored 

Cyber Threats to U.S. Critical Infrastructure: 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa22-011a 

• NCSC - Actions to take when the cyber threat is heightened: 

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/actions-to-take-when-the-cyber-threat-is-

heightened 

• ENISA - Boosting your Organisation's Cyber Resilience - Joint Publication: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/boosting-your-organisations-cyber-

resilience 

• NSM - Tiltak for skjerpet digital beredskap: 

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-

cybersikkerhetssenter/nyheter-fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/ 
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