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Informasjon om tiltak 

rundt COVID-19 
Fra IKT Agder 

 

 

«Tilleggsinformasjon i forhold til arbeidssituasjon md 

hjemmekontor, elevundervisning og 

sikkerhetsinformasjon. 

Hensikten med informasjonspakken er å tydeliggjøre; Hva 

som er gjort og hva som er tenkt vedrørende IKT Agders 

håndtering av Corona viruset for å skape trygget og mest 

mulig forutsigbarhet for våre eiere og ansatte» 
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Til alle som benytter vår IKT tjenester. 

 

I forbindelse med at mange ansatte nå jobber fra hjemmekontor og elever er sendt hjem har IKT 

Agder har gjort seg noen erfaringer og anbefalinger som det kan være fornuftig at hver enkelt 

kommune/fylket forholder seg til. 

 

Bruk av hjemmekontor: 

Alle som har en bærbar PC og som er bedt om å jobbe på hjemmekontor, må ta denne med hjem. 

Denne PC’en skal være klargjort med en «Global Protect» VPN klient som gjør at ansatte skal kunne 

benytte de ressursene som de vanligvis har tilgang til på kontoret. Dette er den anbefalte og sikreste 

løsningen. 

Global Protect kan også installeres på privat utstyr hjemme (gir kun tilgang til Citrix plattform og 

enkelte interne tjenester), men dette skal kun benyttes om en ansatt ikke har bærbar PC fra 

arbeidsgiver, og kun om en har behov for tilgang til tjenester som ikke allerede ligger tilgjengelig på 

internett. De fleste tjenestene, som e-post, HR portal og Sak/arkiv plattformen kan nås hjemmefra 

uten bruk av Global Protect. Om en ikke har Office pakken på sin private PC, kan en logge inn på 

https://portal.office.com 

Om det er noen som har problemer med Global Protect og tilgang hjemmefra kan en reinstallasjon 

hjelpe. Her finne du en veiledning på dette: Reinstallere Global Protect – veiledning  

 

 

 

 

Undervisning i skole: 

Skolene gjennomfører nå hjemmeundervisning både for pedagoger og elever, og har i den 

forbindelse funnet ulike måter å gjennomføre dette på ved bruk av læringsplattformen IT’s Learning. 

Noen har også tatt i bruk teamsmøter med public linker, og flere har funnet andre, mere eller mindre 

kreative løsninger på hjemmeundervisning.  

Alle leverandører har nå kapasitetsutfordringer, siden mye av undervisningen foregår på en annen 

måte en tidligere. Både FEIDE (pålogging), Microsoft,  IT’S Learning, Showbie og andre melder om 

slike kapasitetsutfordringer. IKT Agder har også iverksatt tiltak som skal sikre en bedre kapasitet på 

tilkobling mot hjemmekontorløsning og internett tilgang.  

Uavhengig av valgt metode, vil vi anbefale å i mindre grad benytte Video i disse tider, da dette kan 

medføre en kapasitetsutfordring både på linjekapasitet og på de tjenestene som tilrettelegger for 

dette. 

https://portal.office.com/
https://iktsia.no/app/knowledge-base/78
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Det diskuteres nå om vi skal åpne opp for bruk av teams for å forenkle og standardisere undervisning 

for elevene. IKT Agder arbeider med å besvare denne henvendelsen.  

 

Sikkerhet: 

Hva du bør tenke på ved bruk av hjemmekontor 

• Gitt at mange er i karantene og jobber hjemmefra kan bevisstheten knyttet til sikkerhet være 
lavere i perioden, fordi fokus på IKT-sikkerhet i hjemmesfæren normalt er lavere enn i en 
jobbsituasjon. 

• Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man 
jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles 
ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn 
nødvendig. 

• Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre. 

• Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for 
at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å 
dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å 
dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er opp på skjermen på disse 
bildene. 

 

Utnyttelse av Koronaviruset i digitale angrep og svindel på nett 

• Mail og informasjon rundt Koronaviruset benyttes også i svindelforsøk på nett. Kriminelle og 
andre aktører utnytter koronasituasjonen for å svindle virksomheter gjennom e-poster eller 
SMS. Målrettede phishing-angrep med tematikk knyttet til koronavirusutbruddet kan gi økt 
sannsynlighet for treff i form av at flere åpner e-post og vedlegg med denne tematikken. 
Dette antas å øke i tiden fremover. 

• Vær oppmerksom på linker i e-post og nettsider som du ikke er helt trygg på er korrekte. 
Dette kan f. eks nettsider som vil innhente brukernavn og passord fra de som besøker siden, 
eller laste ned filer og gratisprogrammer. E-post og linker vil gjerne basere seg på frykt hos 
enkeltpersoner, eller være rettet mot økonomiske interesser, for eksempel «shipping 
information for your Company during the corona pandemic». E-post kan også være falske 
ved å utgi seg for å komme fra organisasjoner som WHO, og statlige helseorganisasjoner som 
FHI, som befolkningen vanligvis ikke forholder seg mye til, noe som gjør det enklere å 
etterligne dem. Når dette blir blandet med frykt/usikkerhet kan det være lavere terskel for å 
klikke på vedlegg, så det oppfordres til å være ekstra årvåken ovenfor dette. 

 

  


