


Regelverk for IoT

• GDPR

• ePrivacy
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Tillit

• Bruken av IoT både fra forbrukernes side og
organisasjonene er basert på tillit.

• Tillit med tanke på sikkerhet, åpenhet rundt bruk av data, 
tydelig informasjon etc. 
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IoT på 5G

• Alt på nett og 5G virkeliggjør det og gjør det raskere.

• 5G vil flytte prosessorkraften vekk fra lokalt utstyr og ut i 
skyen. Små, strømgjerrige prosessorer vil være over alt –
mens intelligensen vil ligge i skyen, takket være høye 
overføringshastigheter og lavere responstid.

• Alt kan ha sensorer og alt kan være på nett. Og alt 
forteller om temperatur, lokasjon, osv.
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4G og 5G
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Low Power Wide Area

1. Veldig lavt strømforbruk. Batterilevetid på år og over 10 år fon noen
løsninger. 

2. Optimalisert for korte meldinger– som lengden på en SMS.
3. Veldig lav kostnad pr enhet– kommunikasjonsenheten vil eventuelt

koste noen “few dollars”.
4. Ha god dekning bade innendørs og utendørs I områder som

tidligere ikke kunne nås, utenfor dekning for strømkilder. 
5. Være lette å koble til eksiterende nettverk, gjenbruk av mobilnett

der dette er mulig. 
6. Skalerbare ved å kunne håndtere et stort antall enheter over et stort

geografisk område. 
7. Levere ende til ende sikker kommunikasjon og håndtere

atutentisering som passer IoT-løsningen. 
8. Gi mulighet for å bli integrert med en mobiloperatørs enhetlige IoT

platform. 
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• Enormt mange fordeler. Fjernkirurgi og helsesesensorer

• Vs

• Svindel og overvåking
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GDPR-problematikk

• Nytt personvernregelverk er forholdsvis tilbakeholdent 
når det gjelder tekniske krav.

Art 32 Sikkerhet ved behandlingen

• Behandlingsansvarlig og databehandleren skal 
gjennomføre tiltakene for å ivareta sikkerheten

• Risikovurdering

• Overholde bransjenormer

• Avvikshåndtering
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Tiltak i hht Art-32 – Sikkerhet ved behandlingen

• Pseudonymisering og kryptering av 
personopplysningene.

• Sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet 
og robusthet i behandlingssystemene og –tjenestene.

• Evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til 
personopplysninger i rett tid dersom det oppstår en fysisk 
eller teknisk hendelse.

• En prosess for regelmessig prøving, analysering og 
vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og 
organisatoriske sikkerhetstiltak er.
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GDPR og IoT

• Innskjerping av avvikshåndtering

• Hvordan innhente korrekt samtykke?

• IoT og barn.

• Big data, IoT, roboter og kunstig intelligens er sammen 
om å fremme regulering.

• IoT forutsetter tillit og åpenhet.
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Oppdatering av IoT

• Oppdatering er nødvendig for å

• Gi ny funksjonalitet

• Rekonfigurering på grunn av endrede internetprotokoller

• Fjerning av bugs (patching)

• Svak kryptering eller nøkler må byttes.
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Personvernutfordringer

• Kan gi en angriper direkte tilgang til en sensor, for 
aktivering og hente data.

• IoT-enheten kan gi tilgang til brukernavn og passord til e-
postkontoer, sosiale nett osv.
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Man må:

• Fremme utviklingen og bruk av oppdatering av firmware.

• Fremme prosjekter som setter fokus på sårbarheter.

• Sette krav til sikkerhet for IoT-utstyr, hvor

– Det gis info om installert firmware

– Info om håndtering av firmware og frister for oppdatering.

– Hva sluttbrukeren kan gjøre.
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Oppdatering av firmware, problematikk

1. IoT-enheter er ikke alltid lett tilgjengelige

2. Enheten kan kanskje ikke oppdateres, men bare byttes

3. Alle IoT-ehetene oppdateres ikke samtidig

4. Hvem eier enheten og er ansvarlig

5. Informasjon om at ny firmware er tilgjengelig

6. Firmware kan uønsket endre funksjonalitet på IoT-enheten

7. Oppdateringen kan feile

8. Delvis oppdatering feiler

9. Sårbar for svindel-firmware

10. Produsent slutter å levere oppdateringer

11. Isolering av ikke-oppdaterte IoT-eheter

12. Tuklete oppdatering medfører at oppdaterig unnlates.
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Personvern og risiko

• Sårbarheter i firmware kan gi angripere tilgang til 
sensorer

• Angripere vil prøve å utnytte sårbarheter

• Angripere vil prøve å bruke en enhet som proxy til en 
annen.

• IoT enheten kan ha lagret data som er hentet over tid, 
disse data kan hentes ned raskt 

• IoT-enheten kan uønsket avdekke krypteringsnøkler.

• IoT-enheten kan avdekke passord til andre tjenester som 
f.eks. E-post og sosiale nettsamfunn.
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For myndigheter

• Fremme felles mekanismer for firmware oppdateringer.

• Fremme utdanningen av virksomheter og folk vedrørende 
distribusjon av firmware oppdatering

• Fremme prosjekter som adresserer sårbarheter på IoT

• Sette krav til markedet for IoT

• Sette krav til sertifisering av IoT firmware
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For produsenter

• Utvikle sikker firmware

• Utvikle automatiske og personvernvennlige 
oppdateringer

• Avklaringer om integritet på firmware oppgraderingen

• Levere tilstrekkelig informasjon

• Bruke åpne standarder

• Benytte korrekte anbefalinger for sikkerhet og personvern

• Opplyse om når sikkerhetsoppdateringer avsluttes

• Gi oppdateringer når de trenges

• …
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Ytterligere anbefalinger for:

• Eiere av IoT-enheten når dette er organisasjoner

• Eiere av IoT-enheten når dette er enkeltpersoner 

18



19



Internet of Things and related technologies
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