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• Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet er et fagområde 
som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet.

• Hensikten er å iverksette relevante, tilstrekkelige og effektive tiltak slik 
at forretningsprosessene har tilgang til informasjon med ønsket grad av 
sikkerhet. 

Datasikkerhet

Kilde: WikiPedia



• Virus beskyttelse / Brannmur

• Innebygd i de fleste operativsystemer

• Sikkerhetskopi

• Ta jevnlig sikkerhetskopi av viktige data fra alle enheter
• PC, Mac, telefon, nettbrett

• Ekstern lagring
• Harddisk, minnepinne, skytjeneste ..

Sikring av data



• Hold alltid operativsystemet på enhetene dine oppdatert

• Windows, iOS (Apple), Android (Samsung, Huawei etc.)

• Oppdater programmer og apper til siste nivå

• Slå på automatisk oppdatering der dette støttes

Hold deg oppdatert



Personvern



Id-tyveri
Utpressing
Fisking
«Direktørsvindel»

Falske lenker og fisking i e-post og
Falske nettsider

GDPR - (General Data Protection Regulation) - Personvernforordningen

Personvern

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/


• «Sterke» og unike passord
• Biometrisk autentisering (fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, ..)

• To-faktor-bekreftelse
• Pålogging nye enheter eller nytt sted

• To-faktor-autentisering
• BankId, kodekort, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 

Apple Keychain, …..

• Passordmanager
• Keepass2, Strongbox, 1Password, LastPass

Sikring av (personlige) data (identitet)

https://nettvett.no/passord/
https://nettvett.no/2-trinns-bekreftelse/


• e-posten vår er den bredeste døren til svindel eller forsøk på svindel og 
spredning av virus

• Still deg noen kontrollspørsmål før du åpner en e-post:
• Kommer denne e-posten overraskende?

• Er e-posten fra den avsenderen den gir seg ut for å være?

• Er språket og innholdet troverdig?

• Inneholder e-posten vedlegg? Ser de trygge ut?

• Inneholder e-posten lenker? Ser de trygge ut?

• Ber avsender om personopplysninger?

E-posten



• Sjekk faktisk avsender av en e-post

• Sjekk alltid hvilken nettadresse som står i adressefeltet i nettleseren din 
og den faktiske nettadressen som en lenke peker til på en nettside eller i 
en e-post.
• Stikkord -> PC: musepeker, Nettbrett: pek og hold

• Dersom du får en e-post med en lenke til en side der du blir bedt om å 
oppdatere informasjon: åpne en ny flik, logg deg på slik du normalt gjør.
• Stikkord -> HTTPS kryptering, fisking (phising), kryllisk alfabet -> Chrome, 

Firefox, Opera

Noen «enkle» forholdsregler

http://nordea.no/
http://www.dinside.no/data/ma-vi-snart-bare-slutte-a-klikke-pa-lenker/67504766


• Velg trådløst nett med vett

• Alle som er på det samme trådløse nettet kan med den rette kunnskap 
og verktøy se alt du gjør eller ta kontroll over enheten din

• Vær ekstremt forsiktig med åpne trådløse nett. Det er enkelt å sette opp 
falske nett

• Ikke send sensitiv informasjon over en ukryptert forbindelse, sjekk at 
forbindelsen er kryptert (HTTPS, hengelås)

• Bruk Mobilnettet når du skal behandle særs sensitive data

Når du er på nett



Spørsmål


