
Hendelseshåndtering
i Netsecurity



De fleste bedrifter og organisasjoner må forholde seg til og forberede seg på sikkerhetshendelser. 
Dette kan være alt fra hacking, datainnbrudd og distribuert tjenestenekt til løsepengevirus, 
skadevare og ulike typer virusutbrudd.

Netsecurity hendelseshåndteringsteam gir deg ekspertisen og hjelpen du trenger for raskest mulig å 
gjenopprette normal forretningsdrift ved en sikkerhetshendelse.

Håndtering av uønskede IKT-sikkerhetshendelser
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Hendelseshåndtering går ut på å avdekke og respondere på en 
IKT-sikkerhetshendelse. En IKT-sikkerhetshendelse oppstår dersom 
en aktør har eller har hatt uønsket tilgang til ett eller flere av 
bedriftens eller organisasjonens informasjonssystemer, eller dersom 
det er mistanke om at noen har skaffet seg dette. Hensikten er å 
skaffe seg tilgang på sensitiv informasjon eller å ødelegge, skade 
eller endre informasjon på systemene mht. konfidensialitet, 
autentisitet, integritet og/eller tilgjengelighet.

Hva er hendelseshåndtering? 

/ Avdekke og klassifisere hva som har skjedd, identifisere gjerningsaktør(er) og 
fremgangsmåte, og/eller  identifisere skadevare,  angrepsvektor og verktøy

/ Kartlegge hvordan tilgangen er skaffet til veie, og omfanget av gjerningsaktørens eller 
skadevarens aktiviteter på informasjonssystemene

/ Begrense og ev. hindre videre uønsket aktivitet på systemet, samt registrere hvordan 
dette utføres

/ Sikre elektroniske bevis

/ Gjenopprette normaltilstand for IT-systemet

/ Utarbeide læringspunkter og anbefalte tiltak til oppdragsgiver for å øke sikkerheten

/ Rapportere omfanget av ovenstående til oppdragsgiver

Hendelseshåndteringsprosessen:

HENDELSESHÅNDTERING



Netsecurity hendelseshåndteringsteam består av ressurser med bred kompetanse og bakgrunn fra 
drift, utvikling, sikkerhet, nettverk og ikke minst penetrasjonstesting. 

Hendelseshåndteringsteamet settes sammen ut ifra behov og ledes av en sertifisert 
hendelseshåndterer.

Målet for teamets organisering er en effektiv, systematisk og veldokumentert håndtering for å 
begrense skade, nedetid og kostnader for bedrifter som er utsatt for en sikkerhetshendelse.

Ressurser, kompetanser og organisering
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Arbeidsmetodikk og rammeverk

HVORDAN JOBBER NETSECURITY 
HENDELSESHÅNDTERINGSTEAM?

Hendelseshåndteringsteamet baserer sin arbeidsmetodikk på kjente og velprøvde rammeverk for en 
nøyaktig, effektiv, etterprøvbar og metodisk tilnærming til hendelseshåndtering.

PICERL

Arbeidsmetodikken PICERL (akronym for 
Preparation, Identification, Containment, 
Eradication, Recovery, Lessons Learned) er en 
metodisk prosess for håndtering av uønskede 
hendelser. Metodikken har mange fellestrekk 
med kriseledelse.  

Forberedelsesfasen (preparation) deler vi inn i 
to områder:

1. Netsecuritys egne forberedelser. Dette 
innebærer vedlikehold av rutiner, verktøy, 
dokumentasjon og trening.

2. Forberedelser og øvelser sammen med 
kunden. Dette omfatter blant annet 
utveksling av dokumentasjon, tilganger og 
kommunikasjonskanaler. De øvrige fasene 
av metodikken brukes når en hendelse 
inntreffer.

MITRE ATT&CK-rammeverket 
ATT&CK® for Enterprise

ATT&CK® for Enterprise er en modell og et 
rammeverk utviklet av MITRE. Dette er en 
omfattende samling av angrepstaktikker og 
-teknikker basert på virkelige hendelser. 
Rammeverket benyttes av Netsecurity 
hendelseshåndteringsteam for bedre å kunne 
klassifisere, forstå og håndtere trusler.



Hendelseshåndtering som tjeneste er en leveranse som skal sikre at du får hjelp raskt når det 
“brenner”. Ved å utveksle informasjon på forhånd er vi i stand til å drastisk redusere tiden det normalt 
vil ta for å få oversikt over en hendelse. I tillegg til en "onboarding"-prosess med kunden jobber 
Netsecurity hendelseshåndteringsteam aktivt for å etablere proaktiv sikkerhet ved ulike aktiviteter.

TJENESTENIVÅER

PHISHING

Phishing, også kalt nettfiske, er en betegnelse 
på digital snoking eller «fisking» etter sensitiv 
informasjon. I Netsecurity 
hendelseshåndtering som tjeneste inngår 
phishing som en aktivitet der vi bevisstgjør 
bedriften og brukere på farer rundt sosial 
manipulasjon. Aktiviteten bidrar til større 
bevissthet omkring e-postsikkerhet og tester 
dessuten IT-avdelingens evne til å kartlegge og 
håndtere uønsket aktivitet.

TABLETOP

Vi arrangerer rollespill med 
IT-(sikkerhets)avdelingen og eventuelt 
ledelsen, hvor rutiner og planer blir satt på 
prøve gjennom en kjede av ulike simulerte 
hendelser. Dette innebærer alt fra målrettet 
angrep til tradisjonell utpressing. Målet til 
deltakerne er å beskytte bedriftens 
nøkkelverdier og begrense skade ved hjelp av 
ulike metoder avhengig av hvilken situasjon 
man er i.

BEREDSKAPSØVELSE

Dette er er en scenariobasert øvelse for å 
bekrefte at bedriftens rutiner for 
informasjonssikkerhet fungerer i praksis.

INFO

Informasjon om sikkerhetshendelser og større 
oppdateringer som kan ha relevans for den 
enkelte kundes IKT-sikkerhet.

THREAT HUNTING

Threat hunting, eller ‘trusseljakt’, er en proaktiv 
aktivitet rettet mot å avdekke avanserte 
trusselaktører og angrep i kundens IT-miljø. 
Man jakter spesielt på trusler og teknikker som 
omgår tradisjonelle sikkerhetssystemer. Threat 
hunting deles gjerne inn i ulike metodikker:

Hypotesedrevet etterforskning

Man velger et gitt trusseltema som 
utgangspunkt og leter etter trusler basert på 
tema, teknikker og prosedyrer. Eksempel på 
hypotese: En aktør ønsker å oppnå tilgang til 
et datasett. Det kan være alt fra en elev eller 
student som ønsker å endre egne karakterer, 
til en statlig aktør som er ute etter hemmelige 
dokumenter.

Etterforskningsbasert jakt rundt kjente 
trusselindikatorer

Oppfølging av nye publiserte trusler, for å se 
om de blir misbrukt i bedriftens IT-miljø.

Analysedrevet etterforskning

Bruk av bl.a. maskinlæringsanalyser for å 
avdekke anomalier (avvik fra det normale) som 
tyder på mistenkelig aktivitet.
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STANDARD

● Phishing
1 gang per år

● Tabletop
 1 gang per år

● Løpende informasjon

SILVER

● Phishing
2 ganger per år

● Tabletop
2 ganger per år

● Beredskapsøvelse
1 gang per år

● Løpende informasjon

GOLD

● Phishing
2 ganger per år

● Tabletop
2 ganger per år

● Beredskapsøvelse
1 gang per år

● Løpende informasjon
● Threat hunting

1 dag hver måned



Netsecurity har som første selskap i sin kategori mottatt godkjennelse fra Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM), og er med dette det fjerde selskapet som tilfredsstiller 
kravene til NSMs kvalitetsordning for digital hendelseshåndtering. 
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Godkjent av NSMs kvalitetsordning 
for digital hendelseshåndtering

«I sin søknad dokumenterer Netsecurity AS at de har nødvendig kvalitet om 
IKT-sikkerhet, og at de er en leverandør man kan stole på for å håndtere 
IKT-sikkerhetshendelser. Inkluderingen av Netsecurity betyr at Norge nå har fire meget 
gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som 
etterspør slike tjenester. Det bekrefter også ordningen som et relevant og etterspurt 
forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet», sier direktør i NSM, Kjetil 
Nilsen.

Strandveien 35
1366 Lysaker

Norway

Sentralbord:
+ 47 95 55 15 15

Torstein Mauseth
/Hendelseshåndterer og 
penetrasjonstester

torstein@netsecurity.no

+47 402 39 796

Vil du ha råd om hvordan du kan ta vare på IT-sikkerheten i din bedrift?
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