Sikrere bruk av

Noen enkle råd
•

Tenk over hva du bruker mobiltelefonen til,
og hvor du bruker den.

•

Ikke bruk mobiltelefonen til å utveksle
sikkerhetsgradert informasjon.

•

Unngå å bruke mobiltelefonen til å utveksle
annen informasjon uvedkommende ikke skal
ha tilgang til.

•

Ikke ta mobiltelefonen med inn i rom der
det diskuteres sikkerhetsgradert informasjon eller informasjon uvedkommende ikke
skal ha tilgang til. Be andre møtedeltakere
om å legge fra seg mobiltelefonen før møtet
starter.

•

Pass godt på mobiltelefonen! Ikke la
uvedkommende få tilgang til den. Benytt
skap for sikker oppbevaring av mobiltelefon
dersom dette finnes.

•

Slå av blåtannfunksjonen i mobiltelefonen
når denne funksjonen ikke er i bruk.

•

Installer antivirusprogram som oppdager
spionprogramvare og virus. Ta kontakt med
din lokale sikkerhetsleder for å få råd samt
veiledning i mobiltelefonoppsett.

•

Sørg for at virksomheten har regler for
sikker mobilbruk og bidra til at disse følges.

•

Vær spesielt varsom på reise i utlandet.
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Hvorfor være forsiktig ved
bruk av mobiltelefon?

Trusselbildet

Mobiltelefonen er et uunnværlig hjelpemiddel.
Den benyttes privat og i jobb, for viktige samtaler,
datatrafikk, og for lagring av informasjon.

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer etterretningsaktiviteten mot Norge og norske
interesser til å være på et vedvarende høyt nivå.

En viktig kilde til informasjon...

Både offentlige og private aktører kan være
aktuelle etterretningsmål.

Mobiltelefonens mange bruksområder gjør den
til en viktig informasjonskilde. Mobiltelefonen
inneholder informasjon om samtaler, SMS’er og
eposter - og gjerne informasjon om deg som
bruker, kontaktnettet ditt, om opplysninger du
søker etter og om hvor du befinner deg.

På bakgrunn av dette er det viktig å være bevisst
den sårbarhet mobiltelefoner og bruken av disse
representerer.

... som uvedkommende kan få tilgang til

Spørsmål og svar
Kan jeg bruke mobiltelefon til å utveksle
sikkerhetsgradert informasjon?
Nei, kun mobiltelefoner godkjent av Nasjonalsikkerhetsmyndighet kan benyttes for utveksling av sikkerhetsgradert informasjon.

Kan jeg bruke mobiltelefon til å utveksle
annen informasjon som andre ikke skal ha
tilgang til?
Med tanke på hvor lett mobiltelefoner og
bruken av den kan overhøres, avleses eller
avlyttes må du være varsom med å bruke mobiltelefon for utveksling av slik informasjon.

Kan jeg ta mobiltelefonen med inn i rom
der det diskuteres sikkerhetsgradert
informasjon?

Mobilbruk kan overhøres og mobiltelefoner kan
spores, avleses eller avlyttes. Som for PC’er kan
spionprogramvare og virus lett installeres, særlig
om den rette et kort øyeblikk får tilgang til mobiltelefonen.

Nei, kun unntaksvis og aldri i rom beregnet for
informasjon sikkerhetsgradert
KONFIDENSIELT eller høyere.

Hvor ringer du fra?
Det er naturlig å heve stemmen og snakke ekstra
tydelig i områder med mye folk og støy. Folk
”spisser ørene” i nærheten av kjente personer,
eller kaster lange blikk etter innholdet i en tekstmelding. Ta derfor hensyn til omgivelsene når du
snakker i mobiltelefonen.

Kan jeg ta mobiltelefonen med inn i rom
der det diskuteres annen informasjon som
andre ikke skal ha tilgang til?

Tenk over hva du sier og hvor du sier det!

Kan jeg være helt sikker på at mobiltelefonen ikke er avlyttet?

Med tanke på hvor lett det er å benytte mobiltelefoner for avlytting av omgivelsene må du
være varsom med å ta mobiltelefonen inn i slike
rom.

Nei, men følg rådene i denne brosjyren så er du
noe sikrere.
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