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Hvilke krav må vi stille til en plattform for at det skal være sikkert for unge 

pasienter? 
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Abstrakt 

Bakgrunn: I USA og Canada eksisterer det pasient sentrerte-sosiale nettverk (PS-SN) som 

tilbud til unge pasienter med langtids helseutfordringer. Dette er nettverk hvor unge pasienter 

kan opprette en profil av seg selv og hvor de kan søke etter andre unge som er i samme eller i 

en lignet situasjon som dem selv. I en PS-SN kan unge pasienter få støtte av andre unge og de 

kan få tilgang på pålitelig helseinformasjon. Selv om det viser seg fra litteraturen at PS-SN 

har stor betydning for unge pasienters mulighet til å gi og å få støtte, så er det foreløpig ingen 

PS-SN som tilbud til unge pasienter i Norge. 

 

Problemstilling: Det er mange forskjellige sosiale nettverk, noen av dem er, Facebook, 

Google+ og MySpace. De aller fleste ungdommer, uansett helse forhold, er på ett eller flere 

slike nettverk, men de er ikke egnet til å bli brukt som en PS-SN, siden det ikke er mulig å 

beskytte sensitive personopplysninger på de nettverkene slik norsk lov krever. Det finnes 

mange forskjellige plattformer hvor en kan utvikle nisje sosiale nettverk, noen av dem er, 

Drupal Commons, Elgg, BuddyPress . Det jeg skal gjøre i denne oppgaven, er å finne ut 

hvilke krav til sikkerhet som må stilles til en plattform for å utvikle en nisje PS-SN. 

 

Fremgangsmåte: For å finne en plattform som kan egne seg så måtte jeg finne frem til 

hvilke krav til sikkerhet en må stille til denne formen for plattform. Kravene kom jeg frem til 

som følge av hva jeg avdekket i litteraturen. Etter at jeg hadde satt opp flere krav kunne jeg 

begynne å sammenligne en liste over forskjellige plattformer med mål om å finne den som vil 

egne seg best til å utvikle en PS-SN. Når jeg fant plattformen som tilfredsstilte kravene kunne 

jeg utvikle en prototype. 

 

Resultat: Prototypen gjorde det mulig for meg å teste ut forskjellige former for 

sikkerhetsmekanismer, slik som, innloggingssiden, fleksible personvernsinnstillinger, sende 

private meldinger og å dele bilder. Prototypen ble evaluert av en ekspertgruppe bestående av 

masterstudenter. De kom frem til at prototypen kunne skjerme, privat/sensitiv, informasjon 

for utenforstående og det gav dem en følelse av trygghet. 

 

Konklusjon: Prototypen som jeg lagde kan utvikles videre fra å være en prototype til å bli 

en fungerende nisje PS-SN. Det er riktig nok mye som fortsatt må gjøres for at den kan bli 

brukt til det. Hvis alt av sikkerhets plugin som jeg har listet opp blir lagt til på Sprinklr BP og 

plattformen, slik den er ment, plassert på en server på Akershus Universitetssykehus i 

Lørenskog, så vil Sprinklr BP være trygg å bruke for unge pasienter. 
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Forord 

Det har vært svært krevende å skrive en masteroppgave, med mange lange dager, hvor jeg har 

slitt med motivasjonen og til tider har tenkt at det her gir jeg opp. Selv om det i perioder har 

vært vanskelig å komme i gang med skrivingen, har det vært spennende å se at oppgaven har 

tatt form etter hvert. Jeg syns jeg har lært mye i løpet av tiden som masterstudent. Det har 

vært godt med hjelp og støtte fra veileder, familie og studenter. 

 

Jeg takker Tone Bratteteig for å ha veiledet meg igjennom oppgaven, og for hennes støtte og 

oppmuntring som har hjulpet meg til å bli ferdig. 

 

Takk til min familie og spesielt til min kone Solveig som har vært en fantastisk støtte for meg 

hele tiden. 

 

Jeg takker masterstudenten Jorunn som har tok seg tid til å lese deler av oppgaven. Det var 

mye hjelp i å få en annens syn og vinkling på skrivingen. 

 

Til slutt må jeg takke alle de som har tatt seg tid til å delta i workshop, brukertesting og 

intervjuer. Dere var med på å gjøre denne oppgaven mulig. 
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1 Innledning 
 

Når folk tenker på sosiale medier eller sosiale nettverk så tenker antakeligvis de fleste på 

Facebook og det er ikke så rart siden det er det aller mest kjente av slike nettverk og er det 

som har flest medlemmer. Med ca 1,15 milliarder medlemmer på verdens basis og i Norge er 

det ca 2,2 millioner medlemmer som logger seg på nettverket dagelig, så kan en trygt si at det 

er et populært sosialt nettverk. (Statistikk, 2013) 

 

Ønsket om å holde kontakt med familie og venner strekker seg i virkeligheten mye lengre 

tilbake i tid enn det året Facebook kom på banen i 2004. (Hendricks, 2013) Det tidligste funn 

som indikerer menneskers behov for å holde kontakt med familie og venner kan dateres helt 

tilbake til år 550 f.kr. (Hendricks, 2013) Flere århundrer senere, nærmere bestemt på slutten 

av 18 hundretallet ble telefonen utviklet som muliggjorde samtaler over lange avstander. 

(Hendricks, 2013) Fra da av har teknologien utviklet seg svært raskt. På 1990 tallet ble 

internett gjort tilgjengelig til sivilt bruk og det første nettverket som ble sett på som et sosialt 

nettverk var ”six degrees” i 1997, hvor medlemmer kunne ha en profilside, søke etter og legge 

til venner. (Hendricks, 2013) 

 

I dag er det ingen tvil om at Facebook er det sosiale nettverket som er mest kjent og har flest 

medlemmer, men likevel blir det stadig flere og flere såkalte nisje sosiale nettverk hvor 

personer som har samme interesse kan møtes. Innenfor dette området kommer pasient 

sentrerte-sosiale nettverk (PS-SN) som er beregnet på unge pasienter med langtids 

helseutfordringer. I USA er det et slikt sosialt nettverk ”Starbright world ” og i Canada er det 

et som heter ”Upopolis”.  Begge disse sosiale nettverkene er lukkede nettverk som er beregnet 

på unge pasienter.  

 

”StarBright World ” og ”Upopulis” er ikke egnet for norske forhold, siden nettverkene ikke er 

på norsk og de inneholder også informasjon om medisiner og behandlingsformer som 

muligens ikke gjelder for Norge. Siden det ikke eksisterer et tilbud som ”Starbright World” og 

”Upopolis” i Norge, vil det være interessant å finne ut om det finnes en sosial nettverks 

plattform (SNP) som kan egne seg til å utvikle en nisje PS-SN for unge pasienter.  
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Oppgaven om unge pasienter og sikre nettverk er en del av et større prosjekt i samarbeid med 

ungdomsrådet ved Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. Med meg er det totalt fem 

studenter som holder på med forskjellige oppgaver som til sammen utgjør et prosjekt som 

heter ”Kulu”, og skal etter planen ferdigstilles i 2016. 

 

Jeg har gjennomført en grundig litteratur gjennomgang og avdekket at sikkerheten vedrørende 

plattformer som brukes til å utvikle PS-SN ikke nevnes i litteraturen. Det er et behov for å 

finne ut hvilke sikkerhet slike plattformer kan tilby. Fra litteraturen kommer det tydelig frem 

at unge pasienter har utbytte av å ha en PS- SN. 

 

Det er merkelig at sikkerheten vedrørende plattformer som brukes til å utvikle  

PS-SN ikke nevnes i litteraturen. Spesielt når det finnes litteratur som tydelig viser at folk 

flest og spesielt ungdommer som er kronisk syke er opptatt av personvernet. Litteraturen gir 

inntrykk av at de som utvikler PS-SN, mener at så lenge PS-SN er satt opp som et lukket 

nettverk, det vil si at det er beskyttet med brukernavn og passord, så blir det ansett som trygt 

nok for medlemmene. 

 

Det er her min egen forskning angående temaet personvern og sikkerhet kommer inn. Siden 

det ble funnet svært lite konkret forskning rundt temaet ble jeg nødt til å utvide søke 

kriteriene. Det ble ellers gjort flere interessante og relevante funn i litteraturen. Blant annet at 

bruk avforskjellige former for e-helse teknologi kan være langt bedre egnet for barn og 

ungdom enn for voksne. De fleste i den aldersgruppen er vant til å bruke internett og mobile 

enheter for underholdning, e-post, chatt og direktemeldinger, og de viser stor fortrolighet i 

bruk av slik teknologi i sin behandling.(Bers et al., 2010), (Whittemore et al., 2013), (Banos, 

Cebolla, Oliver, Castellano, & Botella, 2012), (Chisolm et al., 2011), (Gallant, 2003), (Jones, 

Baldwin, & Lewis, 2012), (Jennifer Stinson & Gill, 2012) Nedefor i figur 1 har jeg plassert 

forskjellige behov jeg har avdekket fra litteraturen at ungdom med langtids helseutfordringer 

har. 
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Figur 1: Kartlegging 

 

I figur 1 har jeg plassert det som er kjernen i oppgaven i den innerste sirkelen, sikkerhet og 

personvern. Det at personvernet blir ivaretatt er avhengig av hvilke sikkerhetsmekanismer 

som plattformen til å utvikle PS-SN kan tilby. I denne oppgaven betyr sikkerhet at 

personvernet blir beskyttet. Den neste sirkelen dreier seg om støtte, helseinformasjon og 

mobile teknologier. Det handler om hva mennesker med helseutfordringer er generelt opptatt 

av og hva de trenger. Det er mer utfyllende informasjon om støtte, helseinformasjon og 

mobile teknologier i kapittel 2. 

 

Fokus i oppgaven er unge pasienter og sikre nettverk, siden det tydeligvis er behov for 

forskning på dette området, basert på dette er forskningsspørsmålet mitt: ”Hvilke krav må vi 

stille til en plattform for at det skal være sikkert for unge pasienter?”  

 

Denne oppgaven går ut på å sammenligne forskjellige sosiale nettverks plattformer (SNP) for 

å finne den som er best egnet til å utvikle en sikker nisje PS-SN. En PS-SN, hvor 

medlemmenes personvern blir ivaretatt for brukergruppen unge pasienter. Jeg håper at min 

oppgave som er en del av et større prosjekt kan få være til nytte for brukerne av nettverket, og 

at det dermed kan utgjøre en positiv forskjell for den enkelte av dem. Ved å la unge pasienter 

få komme i kontakt med andre som er i samme situasjon som dem selv, så kan det være med 

på å gi dem emosjonell støtte og dermed gi dem økt livskvalitet. (Bers et al., 2010), (Bers og 

Cantrell 2012)  
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1.1 Oppgavens struktur 
 

Resultatet av denne oppgaven er oppsett av forskjellige krav en må stille til en plattform for å 

utvikle en sikker PS-SN. Jeg har utviklet en prototype som gir en god fremstilling av hvordan 

et slikt nettverk kan være. Før du går inn i den neste delen av denne oppgaven vil jeg gi en 

kort oversikt over de kommende kapitelene. 

 

Kapittel 2 

I dette kapittelet presenterer hvilke behov litteraturen sier at ungdom med langtids 

helseutfordringer har, slik som, støtte, helseinformasjon og mobile teknologier. 

 

Kapittel 3 

 I dette kapittelet presenterer jeg hvorfor personvernet er så viktig for mennesker generelt og 

hvorfor det er spesielt viktig for ungdommer med langtids helseutfordringer. 

 

Kapittel 4 

I dette kapittelet presenterer jeg teknisk sikkerhet og om hvorfor sikkerhet innen informasjon 

teknologi er så omfattende. 

 

Kapittel 5 

I dette kapittelet presenterer jeg forskjellige forsknings baserte PS-SN og hvilket utbytte unge 

pasienter har av slike nettverk. 

 

Kapittel 6 

I dette kapittelet presenterer jeg de metoder jeg har brukt i denne oppgaven. Workshop, 

intervjuer og kortsortering. 

 

Kapittel 7 

I dette kapittelet presenterer jeg forskjellige sosiale nettverks plattformer som brukes til å 

utvikle nisje nettverk. Jeg fortar en sammenligning av plattformene basert på krav som jeg har 

funnet frem til med hjelp av litteraturen. Med kravene kan jeg sortere ut hvilke plattformer det 

er som kan egne seg som en plattform for å utvikle en PS-SN. 
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Kapittel 8 

I dette kapittelet presenterer jeg en sammenligning av plattformene BP og Elgg. Det er de to 

plattformene som det viste seg å kunne egne seg best til å utvikle en PS-SN. Jeg beskriver 

innstalleringen av plattformene og jeg utfører forskjellige tester av sikkerheten for å finne 

hvilken av plattformene det er som vil egne seg best. 

 

Kapittel 9 

I dette kapittelet presenterer jeg en prototype av Sprinklr BP. Jeg begrunner hvorfor denne 

prototypen har blitt utviklet og jeg beskriver forskjellige sikkerhetsmekanismer og hvilke 

funksjoner som prototypen har. Kapittelet inneholder også en evaluering av prototypen som 

ekspertgruppen Kulu gjennomførte og min egen evaluering av prototypen. 

 

Kapittel 10 

I dette avsluttende kapittelet vil jeg oppsummere oppgaven og hvordan jeg har svart på 

forskningsspørsmålet. Jeg vil videre vise til hva jeg har bidratt med innenfor forskningsfeltet 

på området.  
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2 Unge pasienters behov 

I dette kapittelet vil jeg presentere tre temaer fra litteraturen som blir nevnt når det kommer til 

hvilke behov mennesker som lever med sykdom generelt trenger, og spesielt hva ungdom 

med langtids helseutfordringer har behov for.  

 

Det første temaet er at kronisk syke ungdommer har stort behov for støtte fra familie og 

venner. De har også stort utbytte av å komme i kontakt med andre unge som er i samme eller i 

en lignet situasjon som dem selv med hjelp av for eksempel en PS-SN.  

 

Det andre temaet er at ungdom som er kronisk syke, bruker det som litteraturen omtaler som 

mobile teknologier, på samme måte som ungdom ellers gjør. Det viser seg at de, blant annet, 

lettere kan huske legetimer og å ta medisiner til riktig tid med hjelp av en applikasjon på 

mobiltelefonen.  

 

Det tredje temaet er at de har behov for tilgang på relevant og pålitelig helseinformasjon på 

mobiltelefonen og på en PS-SN. 

2.1 Støtte 

Fra litteraturen kan en se at det er svært viktig å få sosial støtte av familie og venner og 

spesielt for barn og ungdom som er kronisk syke. (Whittemore et al., 2013) Shumaker og 

Brownell (1984) definerer sosial støtte som ”bytte av ressurser mellom minst to individer”. 

(Shumaker og Brownell 1984: s 11) Ifølge Chernomas og Clarke (2001) ”sosial støtte er en av 

de viktigste faktorene i å forutsi individers generelle helse”. (Shumaker og Brownell 1984: s 

6) Hvor viktig støtte er for mennesker ble først studert på 1970-tallet, da forskere fant ut at det 

kan påvirke dødelighet; mekanismene som er involvert i dette inkluderer sosial støtte, sosial 

påvirkning, sosialt engasjement, ansikt til ansikt kontakt, og tilgang til ressurser. (Orizio, 

Schulz, Gasparotti, Caimi, & Gelatti, 2010), (Sarasohn-Kahn, 2008) Forskning har vist at 

familie og venner kan være svært viktig i forhold til å hjelpe pasienter til å håndtere en 

kronisk sykdom. (Whittemore et al., 2013), (Rosland, 2009), (Smith, 2011)  
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Støtte kan være fra familie, venner, arbeidskolleger eller skolevenner. (Rosland, 2009) Støtte 

kan også være å komme i kontakt med mennesker som er i samme eller i en lignet situasjon 

som en selv. (Bers & Cantrell, 2012), (Fox & Purcell, 2010) For pasienter er den viktigste 

støtten de kan få, er den støtten de får fra familien. (Rosland, 2009) Familien påvirker 

pasientenes mulighet til å hjelpe seg selv, siden det dagelige kostholdet, fysiske aktiviteter, og 

kontroll av stress skjer i sammenheng med sosiale aktiviteter. (Rosland, 2009) Støtte fra 

familien er spesielt forbundet med økt selvtillit hos pasienter, slik at de lettere kan hjelpe seg 

selv og få færre symptomer på depresjon. (Rosland, 2009), (Fjerstad og Stene 2007)  

 

På internett er det opprettet en rekke støttegrupper for nær sagt enhver form for sykdom og 

lidelse, det være seg diabetes, astma, ms, med mer. (Forkner-Dunn, 2003) Slike 

støtte/interesse grupper gjør det mulig for de som deler en felles diagnose til å komme 

sammen, slik at de kan deler ideer og tips til å mestre sykdommen, dele erfaringer, e-

rådgiving, selvhjelpsterapi og viktigst, til å gi hverandre emosjonell støtte. (Forkner-Dunn, 

2003), (Fox og Purcell 2010)  

 

Det viktigste for de fleste gruppene er å sikre at ingen som lever med en sykdom trenger å 

føle seg alene og det viser seg at online støttenettverk blir stadig mer brukt som en terapeutisk 

ressurs for barn og unge som er innlagt. (Nicholas et al., 2007) Betydningen av å ha tilgang til 

sosial støtte er spesielt fremtredende i konteksten av sykehus og kronisk syke barn. (Nicholas 

et al., 2007) Alder og utviklingsstadium og personlige interesser viser seg å ha en betydning 

for hvordan nettverk blir brukt av barn og unge. (Nicholas et al., 2007) Det reflekterer typiske 

utviklingsprosesser, yngre barn foretrekker individuelt orienterte aktiviteter mens eldre barn 

og ungdommer foretrekker gruppebaserte aktiviteter. (Nicholas et al., 2007) 

 

Barn og unge med en kronisk sykdom kan være mye borte fra skolen og sine venner, siden de 

tilbringer mye tid på sykehus i forbindelse med behandling. (Cashin & Witt, 2010) Et 

sykehusopphold kan oppleves ganske isolerende. (Cashin og Witt 2010) Unge mennesker som 

er syke har en tilleggsbyrde som følge av isolering fra sine venner og sosiale nettverk. (Davis 

et al., 2008) Selv om de er syke ønsker de å være mest mulig som det andre er på deres alder. 

De vil gjerne gjøre mest mulig av de samme aktivitetene som andre ungdommer gjør, høre 

musikk, drive med idrett, med mer. På grunn av sin sykdom, kan de i perioder bli de frarøvet 

muligheten til å leve som andre ungdommer. (Davis et al., 2008) 
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Dosani og Petch (2013) gir uttrykk for at det er viktig at helsepersonell er tilgjengelig på 

internett for å støtte pasienter og det er tre grunner til at de tror flere leger bør oppfordre sine 

pasienter til å bruke sosiale medier. (Dosani og Petch 2013) De sier at ansatte i helsesektoren 

er på internett og at de ønsker å ta seg av pasienter. Det er lettere å gi pasientene økt kunnskap 

om det siste innen forskning, nyheter og helse spørsmål, og la pasientene få dele sine historier 

i virtuelle støttegrupper. (Dosani og Petch 2013) 

 

2.2 Mobile teknologier 

Fra litteraturen viser det seg at ungdommer er svært aktive til å bruke forskjellige former for 

det som i litteraturen blir omtalt som mobile teknologier og de viser stor aksept for slik 

teknologi i sin sykdomsbehandling. (O’Keeffe og Clarke-Pearson 2011) Forskjellige mobile 

teknologier som ungdommer bruker dagelig er blant annet mobiltelefoner og tekstmeldinger. 

(O’Keeffe og Clarke-Pearson 2011) Mobile teknologier har allerede vist seg nyttig på flere 

områder innen helsetjenester, som for eksempel medisinering til riktig tid, bedre sykdoms 

forståelse, og færre avtaler som har blitt glemt med hjelp av en applikasjon på mobiltelefonen. 

(Krishna, Austin Boren, og Balas 2009) Ved at de nye sosiale mediene har applikasjoner til 

bruk på mobiltelefoner, er det med på å gi ungdommer en bedre mulighet til å lære om sine 

helseproblemer og til å kommunisere med sine leger. (Krishna, Austin Boren, og Balas 2009) 

 

Mobile teknologier er med på å gi klinikere, lærere og forskere nye muligheter til å nå 

ungdom med informasjon og strategier som er med på å bedre deres helse. (Hingle, Nichter, 

Medeiros, & Grace, 2013) Siden de fleste har en mobiltelefon har folk tilgang på informasjon 

når som helst og fra hvor som helst og det viser seg at det er mange som bruker en 

helseapplikasjon på telefonen. (Fox og Duggan 2012) 19 % oppgir at de bruker en 

helseapplikasjon til å logge trening og kosthold og 17 % oppgir at de har brukt mobiltelefonen 

til å søke etter helseinformasjon. (Fox og Duggan 2012) 

 

I en studie fra USA ga forskerne en mobiltelefon til hver av deltakerne. Hver mobiltelefon 

hadde preinstallerte applikasjoner som var relatert til astma, overvekt, virus og diet. (Schnall 

et al., 2013) Det ble sendt tre tekstmeldinger med spørsmål fra forskerne pr uke. Forskerne 

fant ut at tekstmeldingsteknologi er til stor nytte for å få tilgang på ungdoms helseatferd i 

sanntid. De fant også ut at ungdom er villig til å bruke tekstmeldinger til rapportere sin 

helseinformasjon. (Schnall et al., 2013) 
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I en norsk studie ønsket de å finne ut om applikasjoner på mobiltelefonen, slik som dagbøker 

og tilbakemeldinger fra terapeuter kunne være med på å redusere kroniske smerter i en test 

gruppe med kvinner. (Kristjánsdóttir et al., 2013) Resultatet av studiet viser at de fleste i test 

gruppen hadde stor nytte av applikasjonene. Med hjelp av mobiltelefonen så hadde de fått 

redusert katastrofetanker og det var med på å hindre økninger i funksjonssvikt og 

symptomnivå hos kvinner med kroniske utbredte smerter etter rehabilitering i institusjon. 

(Kristjánsdóttir et al., 2013) 

 

Siden de fleste pasienter allerede har og bruker mobiltelefon hver dag så er det enkelt å ta i 

bruk og de trenger heller ikke å kjøpe enda en ”dings” som de må bære med seg kun for å 

utføre medisinsk overvåkning. (Boland, 2007) Det er begrenset med hvor mange gjenstander 

folk ønsker å bære med seg til enhver tid, men mobiltelefonen tar de fleste med seg hvor enn 

de går. (Boland, 2007) Helsevesenet må møte pasientene hvor de ønsker å bli møtt og hvordan 

de ønsker å bli møtt. (Boland, 2007) Helsevesenet kan best støtte pasientenes valg ved å gjøre 

tilgjengelig så mange alternativer som mulig. (Boland, 2007) Den mest praktiske strategien 

for å øke pasientenes engasjement er å bruke vanlige mobiltelefoner med programmer og 

plattformer som er internett baserte. (Boland, 2007) 

 

2.3 Helseinformasjon 

Fra litteraturen kommer det frem at internett er en viktig kilde til helseinformasjon og på 

internett har de tilgang på en omfattende mengde med det de måtte ønske å lese om av 

medisiner, behandlingsformer med mer. (Jiménez-Pernett, Olry de Labry-Lima, García-

Gutiérrez, Salcedo-Sánchez, & Bermúdez-Tamayo, 2010) Helseressurser blir stadig mer 

tilgjengelig for ungdom på en rekke emner som er av interesse for denne pasientgruppen, som 

seksuelt overførbare infeksjoner, stress reduksjon, og tegn på depresjon. (Jiménez-Pernett et 

al., 2010) Det å bruke internett som en ressurs for å finne helseinformasjon blir mer og mer 

vanlig, siden en med kun noen tastetrykk kan finne en enorm mengde med informasjon om 

helse, kosthold, trening, psykiske lidelser, medisiner og behandlingsformer. (Martinasek et al., 

2011), (Lohse, 2013)  
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Det er særlig to viktige grunner til at folk bruker internett for finne helseinformasjon, det er å 

innhente informasjon til seg selv eller det er for å hjelpe noen andre. (Susannah Fox og 

Duaggan 2013) En undersøkelse fra 2012 utført av Pew Internet & American Life Project fant 

ut at 72 % av voksne amerikanere hadde søkt etter helseinformasjon. (Susannah Fox og 

Duaggan 2013) Åtte av ti som søker etter helse på internett bruker en søkemotor slik som 

Google, Bing eller Yahoo for å finne informasjon om helse spørsmål. 39 % oppgir at de søkte 

på vegne av andre. (Fox, 2011), (Susannah Fox og Duaggan 2013) I samme undersøkelse 

utført av Pew Internet & American Life Project oppgir 36 % av kronisk syke at de selv eller 

noen de kjenner har blitt hjulpet av å følge medisinske råd eller helseinformasjon som de har 

funnet på internett. (Susannah Fox og Duaggan 2013) For kronisk syke ser det ut til at de vil 

gjerne dele hva de selv vet og å lære av andre. (Sarasohn-Kahn, 2008) 

 

Tall fra EU-kommisjonen viser at det er flere i Norge som bruker internett til helseformål enn 

snittet for EU for øvrig. (Sjøberg, 2010) I en annen undersøkelse kom det frem at 37 % av 

respondentene mente at internett er en svært viktig kanal for helseinformasjon. (Andreassen, 

Wangberg, Wynn, Sørensen, & Hjortdahl, 2006) Selv om mange benytter seg av internett for 

å finne svar på helsespørsmål så beholder leger og annet helse personell sin posisjon som den 

viktigste kanalen for helseinformasjon. (Susannah Fox og Duaggan 2013), (Andreassen et al., 

2006) 

 

Mange personer som er syke søker etter andre som har samme sykdom som dem selv. (Fox, 

2011) Ifølge Pew Internet & American Life Project har så mange som 18 % søkt etter andre 

som har den samme sykdommen. (Fox, 2011) Det er spesielt de som er kronisk syke som har 

behov for å søke etter andre. En av fire som lever med høyt blodtrykk, diabetes, 

hjertesykdom, lungesykdom, kreft eller andre former for kroniske plager har søkt etter andre 

som er i samme situasjon. (Fox, 2011) 

 

Andre grupper som søker etter andre på internett er pårørende til syke. (Fox, 2011) De som 

har hatt sykdom tidligere, og de som opplever en betydelig endring i sin fysiske helse slik som 

vekttap eller vektøkning, gravide og de som vil slutte å røyke. (Fox, 2011) De som har søkt 

etter andre med lignede sykdom, spesielt de som har en sjelden sykdom, som det de selv har, 

uttrykker stor glede over å komme i kontakt med andre som kan forstå dem. (Fox, 2011) 
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2.4 Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg beskrevet hva litteraturen sier om hva mennesker med sykdom,  

og spesielt ungdom med langtids helseutfordringer trenger og hvilke behov de har.  

Ungdom med sykdom trenger støtte og omsorg fra sine nærmeste, familie og venner.  

Det viser seg at de har nytte av å bruke helseapplikasjoner på mobilen sin for huske avtaler 

med leger og for å ta medisiner til riktig tid. Når ungdom søker etter helseinformasjon trenger 

de tilgang til pålitelig og relevant informasjon om sin sykdom og behandlingsmuligheter.  
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3 Personvern 

I dette kapittelet vil jeg begrunne hvorfor personvernet er så viktig for folk flest og spesielt for 

ungdom med langtids helseutfordringer. Jeg ønsker først å starte med å vise til norsk 

lovgivning på området, personopplysningsloven, og deretter vise til hva litteraturen sier om 

personvernet.  

 

I kapittel I med tittelen ”lovens formål og virkeområde”, nevnes det i § 1 at lovens formål 

”er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av 

personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med 

grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred 

og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger ”. (“Lov om behandling av 

personopplysninger,” 2013) 

 

Nedenfor er definisjon av loven tatt med. Helseforhold er oppført innenfor det som blir 

beskrevet som sensitive personopplysninger. 

 

I § 2 spesifiseres det at sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller 

etnisk bakgrunn. Eller opplysninger som omhandler politisk, filosofisk eller religiøs 

tilhørlighet. Det skal heller ikke komme frem om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt 

eller dømt for en straffbar handling. Andre sensitive opplysninger er helseforhold, seksuelle 

forhold eller medlemskap i fagforeninger. (“Lov om behandling av personopplysninger,” 

2013) Som det fremgår av § 2 er helsemessige opplysninger definert som sensitive 

personopplysninger. Derfor må systemet beskytte sensitive opplysninger som det er pålagt i 

norsk lovverk. Systemet må også kunne ivareta eventuelle andre sensitive personopplysninger 

dersom det blir aktuelt. 

 

Hvorfor personvernet er så viktig, blir av noen teoretikere begrunnet med at de ser på 

personvern som en grunnleggende menneskerettighet. (Pritts, 2008) De mener personvernet er 

verdifullt i seg selv, som en viktig del av menneskelig utfoldelse. (Pritts, 2008)  

Det kan forhindre andre mennesker i å få vite noe som kan oppleves som pinelig for den det 

gjelder. (Pritts, 2008)  
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Hva som menes med personvern kan bety forskjellig fra person til person. De fleste mener 

personvern kan gi oss mennesker frihet til være hvem vi er som individer. Noen beskriver 

personvernet som en sfære hvor andre ikke har tilgang til en persons informasjon eller 

identitet. (Pritts, 2008) Andre fokuserer på individets muligheter til å kontrollere hvem som 

kan ha tilgang til eller trenge inn i sfæren. (Pritts, 2008)  

 

I artikkelen”The Importance and Value of Protecting the Privacy of Health Information” 

siteres Alan Westin sin definisjon på personvern. “Retten til individer, grupper eller 

institusjoner til å bestemme selv, når, hvordan og i hvilken grad informasjon om dem er 

tilgjengelig for andre”. (Pritts 2008: s3, min oversettelse)  

 

Begrunnelse til hvorfor ovenfor nevnte definisjon på personvern er relevant for brukerne av 

Sprinklr, det er at brukerne selv må få bestemme hvilken informasjon om dem som er 

tilgjengelig for andre. Det kan være at en bruker har en diagnose som personen kan oppleve 

som stigmatiserende dersom andre får vite om det. Et eksempel kan være en ungdom som har 

stomi, frykter at hun/han kan bli mobbet. Av den er grunn er det viktig at diagnosen ikke blir 

gjort kjent for hvem som helst. Systemet har en chatt funksjon og det er derfor spesielt viktig 

at denne er sikret slik at opplysninger et medlem fortrolig gir til et annet medlem ikke deles 

med utenforstående.  

 

Fra litteraturen kommer det frem at stadig flere bekymrer seg for personvernet, personlig 

informasjon og da særlig helseinformasjon som blir digitalisert. (Pritts, 2008) Siden pasienter 

gjerne vil dele sine erfaringer med andre, men samtidig har behov for å beskytte personvernet 

så kan det medføre teknologiske utfordringer (Aimeur, Gambs, og Ho 2010) At det er mange 

som er bekymret for personvernet kan en se i en undersøkelse som ble utført av Pew Internet 

& American Life Project. 89 % av de som søker etter helseinformasjon er bekymret for at 

nettsider med helseinformasjon kan selge eller gi bort informasjon om hva de søkte etter på 

internett. 71 % er "svært bekymret" for slike brudd på personvernet. I samme undersøkelse 

oppgir 63 % av helsesøkere at det å ha medisinsk informasjon på en internett side er en dårlig 

ide, selv om informasjonen er på et sikkert, passordbeskyttet område, fordi de er bekymret for 

at andre mennesker kan få se deres personlige opplysninger. (Fox og Rainie 2000)  
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Fra artikkelen ”Not all my friends need to know” av Van Der Velden og Emam kommer det 

frem at unge pasienter er bekymret for at utenforstående kan få tak i opplysninger om deres 

helsetilstand og at de derfor er opptatt av personvernet sitt. (van der Velden og El Emam 

2013) 

 

Det kommer også frem fra litteraturen at de som søker etter helseinformasjon på internett 

ønsker å kunne være mest mulig anonyme når de søker. I artikkelen ”Why Do People Seek 

Anonymity on the Internet? Informing Policy and Design” bruker de en definisjon basert på 

Gary Marx analyse om hva han mener anonymitet betyr ”å være anonym betyr at en person 

ikke kan identifiseres i henhold til hvilken som helst av syv dimensjoner av identiteten en 

kjenner til, det er, personens juridiske navn, sted, pseudonymer som kan være knyttet til 

personens juridiske navn eller sted, pseudonymer som ikke kan knyttes til spesifikk 

informasjons identitet, men som gir andre ledetråder til identitet, avsløre mønstre av atferd, 

medlemskap i en sosial gruppe, eller informasjon, elementer, eller ferdigheter som indikerer 

personlige egenskaper” (Marx, 1999, sitert av Kang, Brown, og Kiesler 2013: s2, min 

oversettelse) 

 

Ifølge ovenfor nevnte definisjon på anonymitet vil det være hensiktmessig å vurdere hvorvidt 

medlemmene av PS-SN må la seg bli identifisert med sitt navn eller om medlemmene bør 

bruke et kallenavn. Som et eksempel kan det være at et medlem av PS-SN bor på et lite sted 

og dette medlemmet har sitt navn som brukernavn for å logge seg inn. Han/hun kan da lett bli 

gjenkjent av andre, noe medlemmet muligens ikke ønsker og bli. 

 

Det som er grunnen til at de som søker etter helseinformasjon liker internett, er at de setter 

pris på bekvemmeligheten av å kunne søke etter informasjon til enhver tid de måtte ønske det. 

(Fox og Rainie 2000) At de kan få tak i massevis av informasjon på internett, og det faktum at 

de kan gjøre dette forholdsvis anonymt. (Fox & Rainie, 2000) Ifølge en undersøkelse utført av 

Pew Internet & American Life Project oppgir så mange som 80 % at det er viktig for dem at 

de kan få helseinformasjonen anonymt og uten å måtte snakke med noen. (Fox og Rainie 

2000) 16 % oppgir at de søkte på internett om et følsomt helse tema som de syns det er 

vanskelig å snakke med andre om. (Fox & Rainie, 2000) Spesielt de som søker etter sensitive 

opplysninger liker å bruke internett til dette. (Fox og Rainie 2000) Ungdom som syns det er 

vanskelig å snakke med andre om sykdom søker etter svar på sine spørsmål på internett og de 

setter pris på å kunne være anonyme når de søker. (Fox og Rainie 2000)  
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I en annen undersøkelse utført av Televox, sier 85 % av forbrukerne at digital kommunikasjon 

for eksempel tekstmeldinger, e-post, og talemeldinger er like nyttig, om ikke mer nyttig enn 

ansikt til ansikt eller telefon samtaler med sine leger. (Zimlich, 2013) I tillegg innrømmet mer 

enn en tredjedel av respondentene at de ville være mer ærlig om sine medisinske behov i en e-

post eller tekstmelding enn de ville være i møte med sine leger. (Zimlich, 2013) Nesten 30 % 

sa de ville snakke lettere om sine kostholdsvaner og trening gjennom digital kommunikasjon. 

(Zimlich, 2013) I Norge kan digital kommunikasjon for øvrig by på problemer siden norsk 

personvernlovgiving krever sikker e-post når leger og pasienter skal kommunisere med 

hverandre. (Andreassen et al., 2006)  

 

Siden det ikke kommer frem i litteraturen om hva som kreves av sikkerhet til en plattform for 

å utvikle en nisje PS-SN for unge pasienter, så må jeg av den grunn oversette funn fra 

litteraturen til å bety sikkerhet. Fra litteraturen fant jeg ut at unge pasienter er opptatt av 

personvernet sitt, de ønsker å være anonyme, ha kontroll på hvem som får se informasjon om 

dem. Det at de ønsker anonymitet og kontroll på informasjon om seg selv betyr at plattformen 

må kunne tilby de den grad av anonymitet og kontroll på informasjon som de trenger. 

Van der Velden og El Emam (2013) ser på hvordan brukerne ønsker seg personvern basert på 

(Burgoon, 1982) rammeverk for personvern der hun skiller mellom sosialt, informasjons, og 

psykologiske dimensjoner av personvernet. I figur 2 vil jeg forklare hvorfor jeg mener at 

hennes rammeverk for personvern kan oversettes til å kunne bety teknisk sikkerhet. 
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Type personvern Kontroll Teknisk sikkerhet 

Sosialt personvern Kontroll over sosiale 

interaksjoner med 

andre. Kontrollen 

omfatter flere deler av 

interaksjoner som 

frekvens, lengde og 

innhold. 

Fleksible 

personvernsinnstillinger.  

Ha kontroll på hvem 

som får tilgang på 

informasjon på PS-SN. 

Informativt 

personvern 

Kontroll over hvem 

som kan få tilgang til 

informasjon om seg 

selv og hva de kan 

gjøre med det.  

Lukket nettverk. Kreve 

brukernavn og passord, 

slik at det beskyttes mot 

utenforstående. 

Psykologisk 

personvern 

Beskytte den enkelte 

fra inntrenging av ens 

tanker, følelser og 

verdier, og frihet til å 

bestemme hvem du 

skal dele personlige 

tanker og følelser 

med. 

Det samme som i 

punktet sosialt 

personvern. 

Figur 2: Burgoons rammeverk 

I figur 2 er Burgoons rammeverk for personvern. Informativt personvern og psykologisk 

personvern, har slik jeg ser det, noen flytende overganger. 

 Informativt personvern  

I artikkelen ”Not all my friends need to know” av Van Der Velden og Emam (van der 

Velden & El Emam, 2013) kommer det frem at kronisk syke ungdommer ikke ønsker 

å annonsere for alle andre på Facebook at de har en sykdom. Dette kan bety at de 

ønsker kontroll over hvem de har sosiale interaksjoner med i forhold til sin sykdom. 

 

 Sosialt personvern og Psykologisk personvern 

Jeg setter opp de to formene for personvern sammen, da jeg mener at de flyter litt inn i 

hverandre. Fra litteraturen kom det frem at ungdommen har behov for å dele sine 

erfaringer med andre, (Forkner-Dunn, 2003), (Fox, 2011), (Fox & Purcell, 2010), 

(“The Importance of Support Groups for Medical Conditions,” 2006), men de må ha 

kontroll på hvem de deler med.  
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Fra litteraturen kommer det også frem at personer som har sykdom oppgir at de setter 

pris på å ha anonymitet rundt sin sykdom. (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011), (Fox 

& Rainie, 2000), (Zimlich, 2013) De har behov for støtte fra familie, venner og særlig 

fra andre ungdommer som er i en lignet situasjons som dem selv. (Rosland, 2009), 

(Nicholas et al., 2007) 

Selv om litteraturen på området tyder mest på at de som har sykdom ønsker å beskytte seg 

mot at andre får for mye innsyn i deres liv, så er det likevel noen som velger å gjøre det helt 

motsatt. Det finnes de som går inn for å ha full åpenhet rundt sin sykdom. I avisen Østlands 

posten den 22.11.13 (Løsnæs, 2013) er det et intervju av en mann som forteller at han har 

valgt å være åpen om sin sykdom på Facebook. Dette valgte han å gjøre fordi han ønsket å 

avdramatisere sin egen situasjon ovenfor folk i sitt nærmiljø. Han har fått hele 300 hundre nye 

”venner” på Facebook som tar del i hans erfaringer med sykdommen og hans møte med norsk 

helsevesen.  I media er det flere eksempler på folk som er åpne om sykdommer på Facebook, 

som de selv eller noen i deres familie har.  

 

En annen historie er om en familie som hadde en tre år gammel datter, hvor faren skrev om 

datterens kamp på Facebook. (Løsnæs, 2013) Historien ble fulgt av over 85 000 mennesker 

fra hele Norge. Sintef forskeren Petter Bae Brandtzæg mener at mennesker kan enkelt støtte 

andre som står frem med sykdom, eller annet ved å trykke ”like” på Facebook. Han forteller 

at det kan være positivt å dele alvorlige ting som sykdom på sosiale medier, for på den måten 

kan folk ta kontrollen over sin egen historie, slik at de kan bli sett og vise styrke ved å være til 

stede selv om de har en sykdom. (Løsnæs, 2013) 

 

3.1 Oppsummering 

 
I dette kapitelet har jeg beskrevet hvorfor personvernet generelt er viktig og hvorfor det er 

spesielt viktig for ungdommer som lever med en sykdom. Jeg viser til hva norsk lovverk sier 

på området personopplysninger. Fra litteraturen er det mye informasjon om hva personvernet 

betyr for den enkeltes rett til selv å bestemme hva andre skal få vite om en selv. Det er mange 

som synes det er problematisk at stadig mer helseinformasjon blir digitalisert siden de mener 

de kan miste kontrollen over informasjon om seg selv. Det kommer også frem at mennesker 

som er på internett ønsker å ha en viss grad av anonymitet rundt seg, og det gjelder spesielt 

for de med helseutfordringer. Jeg begrunner hvorfor jeg mener jeg kan oversette Burgoon sitt 
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rammeverk til å gjelde sikkerhet, som er det samme som å beskytte personvernet, i denne 

oppgaven der hun skiller mellom sosialt, informasjons, og psykologiske dimensjoner av 

personvernet. Min oversettelse av hennes rammeverk for personvern leder til det neste 

kapitelet som beskriver teknisk sikkerhet av informasjonsteknologi. 
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4 Teknisk sikkerhet 

 
I dette kapittelet vil jeg beskrive deler av den historiske bakgrunnen til internett. Jeg vil 

presentere flere kjente former for trusler på internett i forbindelse med svakheter i protokollen 

TCP/IP og gjøre rede for hvorfor svakhetene ble til. For å forstå de utfordringer sikkerhet 

innenfor informasjonsteknologi er, må vi se på hvordan internett ble utviklet, og hva internett 

egentlig er. Dette kapittelet er på ingen måte ment å beskrive absolutt alle former for trusler 

og svakheter som finnes innen informasjonsteknologi. 

 

4.1 Hva er internett? 

Internett er svært omfattende og det er i stadig endring, innenfor både maskinvare og 

programvare. (Kurose & Ross, 2007) Internett er et omfattende nettverk av nettverk med 

datamaskiner som forbinder millioner av datamaskiner og andre enheter over hele verden 

sammen. (Kurose & Ross, 2007) Se figur 3 nedenfor. 

 

 

Figur 3: Internett, et nettverk av nettverk 
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4.2 Historisk bakgrunn 

Internett kom til som følge av en lang utviklingsprosess som pågikk over flere år og det er 

mange mennesker som har bidratt til utviklingen til det som i dag er internett. (Leiner et al., 

2009) Følgende personer regnes som pionerer av internett, Vannevar Bush, Brian Carpenter, 

Tim Berners-Lee, Mark Andreesen, Claude Shannon og J. C. R. Licklider, Vinton Cerf, 

Robert Kahn, Christian Huitema, Lawrence Roberts, Steve Crocker, Jon Postel, Paul Baran, 

Ted Nelson og Leonard Kleinrock. (Slater III, 2002)  

 

J. C. R Licklider kom i 1962 med den første registrerte beskrivelsen av sosiale interaksjoner 

som kan bli aktivert gjennom nettverk. (Leiner et al., 2009) Han hadde skrevet en rekke 

notater hvor han forklarer det som han kaller ”Galactic Network” konsept. (Leiner et al., 

2009) Han så for seg et globalt forbundet sett av datamaskiner hvor alle kunne få rask tilgang 

til data og programmer fra hvilket som helst sted. (Leiner et al., 2009) Licklider var den første 

leder av data forskningsprogrammet ”Defense Advanced Research Projects Agency”, 

(DARPA) Som tidligere het “The Advanced Research Projects Agency”, (“ARPA-DARPA,” 

n.d.) Samtidig med ARPANET, ble det parallelt utviklet ett nettverk i England og ett nettverk 

i Frankrike, men begge nettverkene hadde begrenset med finansiering. (Mowery & Simcoe, 

2002) 

 

DARPA hadde som oppgave under den kalde krigen å unngå at USA kunne bli utsatt for 

negative teknologiske overraskelser. (“DARPA’s Mission in a Changing World,” 2013) Dette 

programmet hadde til hensikt å sikre nettverkskommunikasjonen mellom forskjellige militære 

avdelinger dersom USA ble utsatt for et atomangrep av Sovjetunionen under den kalde 

krigen. (History.com Staff, 2010) Jon (Guice, 1998) siterer Anthes, 1994 ”Roten av dagens 

internettkommunikasjon i et regjeringsprogram som ble finansiert av ARPA, er en av de mest 

kjente beretninger om internetts opprinnelse”. (Guice 1998, s202) 

 

Det var ARPA, som finansierte ARPANET som på midten av 1960 tallet ga midler til fire 

amerikanske universiteter for å etablere et nettverk for å tillate dem å utveksle forskningsdata. 

(Leiner et al., 2009) Dette nettverket blir beskrevet som verdens første og største ”Wide Area 

Network” som forbandt datamaskiner sammen over lange avstander. (Guice, 1998) I 1973 ble 

Norge koblet til ARPANET til forsvarsformål, og Norge var det første landet utenfor USA 

som fikk tilkobling til ARPANET. (Townes, 2012)  
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Jon (Guice, 1998) skriver i artikkelen ”Looking Backward and Forward at the Internet” at det 

er forskjellige syn på hvordan internett ble utviklet og at den mest kjente historiske 

forklaringen til hvordan internett ble til, er den at det amerikanske forsvarsdepartementet 

hadde et program med navn ARPANET som ble etablert i 1969. (Guice, 1998) En annen teori 

som blir nevnt av Jon (Guice, 1998) er at det er det sivile og ikke det militæret som har stått 

mest for utviklingen av internett. (Guice, 1998) At det dreier seg om alle de menneskene som 

bruker forskjellige internett tjenester som epost og andre applikasjoner gjennom årenes løp, 

som er den egentlige driv kraften til utvikling av internett og som er med og stimulerer til nye 

applikasjoner og nye retninger av den tekniske utviklingen. (Guice, 1998)  

I figur 4 nedenfor kan en se viktige hendelser i internetts sin utvikling fra tidlig 1960-tallet og 

frem til 2007 og jeg vil kun nevne noen få av hendelsene. 

 

Figur 4: Tidslinje for internett 

 

I 1973 var det to ingeniører fra DARPA som utviklet og forbedret en data nettverks 

kommunikasjons protokoll som gjorde det mulig å la fysisk forskjellige nettverk bli 

sammenkoplet med hverandre. (Mowery & Simcoe, 2002) Ingeniørene Robert Kahn og 

Vinton Cerf publiserte i 1973 spesifikasjoner for ”transmission control protocol” (TCP) og 

dette var et stort og viktig skritt til det som ble internett. (Mowery & Simcoe, 2002)  

 

TCP protokollen ble delt inn i to deler og fikk navnet TCP/IP. Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol. (Mowery & Simcoe, 2002) TCP/IP er de facto standard for å sende 

data over nettverk, men det var ikke før i 1983 protokollen ble en del av ARPANET. 

(Mowery & Simcoe, 2002) I boken Computer Networking sier (Kurose & Ross, 2007) ”En 

protokoll definerer format og rekkefølge av meldinger som utveksles mellom to eller flere 

kommuniserende enheter, i tillegg til hva som blir gjort på overføring og/eller mottak av en 
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melding eller annen hendelse” (Kurose & Ross, 2007) TCP er på transport laget og IP er på 

nettverk laget i det som kalles OSI modellen. (Kurose & Ross, 2007) Nedenfor presenterer jeg 

OSI modellen for å vise på hvilket lag TCP og IP er og hvilke utfordringer noen av lagene 

har. 

 

4.3 Open Systems Interconnection, OSI 

Den består av syv lag. (Kurose & Ross, 2007) OSI modellen er en referanse modell for 

datakommunikasjon. (Chun, 2004) Selv om det bare er en referanse modell så er den det 

aksepterte arkitektoniske referanse modell for all datakommunikasjon. (Chun, 2004) Det er 

store fordeler med å dele protokollen inn i lag. (Kurose & Ross, 2007) Lagdelingen gir en 

strukturert måte å snakke om system komponenter på. (Kurose & Ross, 2007) Med lagdeling, 

er hvert lag ansvarlig for et annet aspekt av kommunikasjon. (Stevens & Fall, 2011) Lagdelt 

design gjør det mulig for utviklere å utvikle forskjellige deler av systemet separat av 

forskjellige mennesker med ulik ekspertise. (Stevens & Fall, 2011)   

 

I boken ”Computer Networking”, sier (Kurose & Ross, 2007) at det er forskere og nettverks 

ingeniører som stiller seg kritiske til slik laginndeling, siden de mener det kan være ulemper 

med det. (Kurose & Ross, 2007) En ulempe er at et lag kan kopiere et lavere lags funksjoner 

og en annen ulempe er at et lag kan trenge informasjon som er tilstede i et annet lag. (Kurose 

& Ross, 2007) Dette bryter med det som er hensikten med lagdeling (Kurose & Ross, 2007) 

Jeg vil forklare kort om de forskjellige lagene i OSI modellen under figur 6. 
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Figur 5: OSI modellen 

 

I figur 5 ovenfor kan en se OSI modellen. En handling som en bruker foretar seg, som for 

eksempel, å sende en epost. Det starter på toppen i applikasjonslaget og blir deretter sendt ned 

lag for lag til det nederste fysiske laget. Fra det fysiske laget sendes det ut på nettverket til en 

ruter og ruteren sender det videre til mottakers fysiske lag. Hos mottakerens fysiske lag 

sendes eposten opp lag for lag til den kommer helt øverst til applikasjonslaget. (Al-Fedaghi, 

2008) 

 

Applikasjonslaget 

Det er det øverste laget i modellen. Det er mange protokoller som er på applikasjonslaget. 

Noen av dem er, SNMP, SSH, HTTP, SMTP og FTP. Det er HTTP protokollen som tar seg 

av forespørsler og overføringer av nettsider. SMTP tar seg av epost og FTP gjør det mulig å 

utføre filoverføringer mellom to ende systemer. (Kurose & Ross, 2007) 

 

Utfordringer i Applikasjonslaget 

En av de største utfordringer det er med e-post og nettbaserte tjenester er det som kalles ”åpen 

port”. (Pasley, 2004) De fleste brannmurer tillater web applikasjoner server adgang på port 80 

og epost har server tilgang på port 25. (Pasley, 2004) De fleste brannmurer er ikke i stand til å 

analysere all datatrafikk etter ondsinnede angrep. (Pasley, 2004)  
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De aller fleste brannmurer kan bare se data på pakke eller nettverks nivå. (Pasley, 2004) Dette 

betyr at hvis en angriper kan skjule seg innenfor selve datatrafikken, da vil angrepet gå 

igjennom brannmuren og inn i mål applikasjonens infrastruktur. (Pasley, 2004) 

 

Presentasjonslaget 

Det laget gjør det mulig for kommuniserende applikasjoner å tolke betydningen av 

datautveksling med å oversette applikasjonslagets datasyntaks til en felles transportsyntaks 

egnet til å sendes over nettverket. (Kurose & Ross, 2007) Det er på dette laget at det kan 

utføres datakomprimering, kryptering og data beskrivelse. (Kurose & Ross, 2007) 

 

Sesjonslaget 

Dette laget beskriver hvordan protokoll programvare kan organiseres til å ta seg av alle 

funksjoner som applikasjons programmer trenger. (Comer, 2000) Det opprettes 

kontrollpunkter slik at kommunikasjonene kan gjenopptas hvis det er forstyrrelser. (Kurose & 

Ross, 2007) 

 

Transportlaget 

Dette laget gir ende til ende pålitelighet ved å la destinasjons vert kommunisere med kilde 

verten. (Comer, 2000) Transport protokollene TCP og UDP, kan begge transportere 

applikasjonslag beskjeder. (Comer, 2000) TCP gir en forbindelses orientert tjeneste til sine 

applikasjoner. (Kurose & Ross, 2007) TCP har garanti på å levere applikasjonslag beskjeder 

til destinasjonen, flyt kontroll og frys kontroll.  UDP protokollen gir en forbindelses løs 

tjeneste til sine applikasjoner. Den gir ingen pålitelighet, ingen flyt kontroll og ingen frys 

kontroll.  (Kurose & Ross, 2007) 

 

Nettverkslaget 

Dette laget fastslår tilkobling mellom en bruker eller system og en annen i forbindelse med 

informasjonsutveksling. (Shaurette, 2004) Denne informasjonen kan være data, bilder eller 

lyd. (Shaurette, 2004) Det er nettverk laget som sender/ruter pakker fra en sender vert til en 

mottaker vert. (Kurose & Ross, 2007) Dette laget bestemmer ruten eller stien som pakkene 

må ta med hjelp av IP, ICMP, BGP. (Kurose & Ross, 2007)  
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Datalinklaget 

Det brukes for å sende et datagram over en enkelt link. (Kurose & Ross, 2007) Data enheter 

som blir sendt på dette laget kalles ”frames” og hver ”frame” kapsler et nettverk lag datagram. 

(Kurose & Ross, 2007) Når link laget sender og mottar ”frames” utføres det en feildeteksjon, 

re-sending, flytkontroll og tilfeldig tilgang. (Kurose & Ross, 2007) Eksempler på link lag 

protokoller er Ethernet, 802.1, WIFI, token ring og PPP. (Kurose & Ross, 2007) 

 

Fysiskelaget 

Det er dette laget som har mekaniske, elektriske og funksjonelle egenskaper for å etablere, 

vedlikeholde, og frigjøre fysiske forbindelser mellom data link enheter. (Zimmermann, 1980) 

Dette laget flytter individuelle bits innenfor en ”frame” fra en vert til den neste. (Kurose & 

Ross, 2007) 

 

4.4 User Datagram Protocol, UDP 

I OSI modellen befinner UDP seg på transport laget. UDP gjør så lite som en transport 

protokoll kan gjøre. (Kurose & Ross, 2007) Den tar imot beskjeder fra applikasjons prosesser 

og legger til kilde og destinasjons port nummer felt. (Kurose & Ross, 2007) UDP er en enkel, 

rask transport protokoll og blir derfor foretrukket av en rekke sanntids applikasjoner. (Kurose 

& Ross, 2007) UDP blir innkapslet av IP på nettverk laget. (Kurose & Ross, 2007) Se figur 6 

om hva UDP segmentet innholder.  

 

Figur 6: UDP Segment 
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4.4.1 Svakheter i UDP 

Det å bruke UDP som ”denial of service attack” er ikke så enkelt som det er med TCP, men 

det lar seg gjøre å flomme et nettverk med UDP pakker. (Kumarasamy & Gowrishankar, 

2012) UDP pakkene sendes til tilfeldige porter på en server og på den måten tvinges serveren 

til å sende mange ICMP pakker tilbake, dette kan medføre at serveren ikke blir tilgjengelig for 

normal drift. (Kumarasamy & Gowrishankar, 2012) En angriper trenger bare å kopiere et svar 

fra serveren til en klient sin UDP forespørsel før serveren kan svare igjen. (Kapoor, 2006) 

Hvis det blir brukt sniffing så vil det være enkelt å kontrollere trafikk fra serveren og på den 

måten forhindre serverens svar til klienten. (Kapoor, 2006)  

 

4.5 TCP/IP 

Som OSI modellen viser i figur 5, så er TCP på transportlaget og IP på nettverkslaget. Det 

viser seg fra litteraturen at det er store sikkerhets utfordringer med designet av TCP og IP. 

Det er TCP/IP som danner basis teknologien for det globale internett som kobler sammen 

individer i sine hjem, skoler, organisasjoner og regjeringer over nesten hele verden. (Comer, 

2000) TCP/IP danner grunnlaget for hva som er det globale internett, ”Wide Area Network” 

(Stevens & Fall, 2011) Det er TCP/IP som utgjør selve kjerne teknologien til internett. 

(Townes, 2012) TCP/IP er utviklet som en robust protokoll som er i stand til å kommunisere 

til tross for at det kan oppstå feil et sted på nettverket. (Alqahtani & Iftikhar, n.d.) TCP/IP 

protokollen definerer enheten av dataoverføring som datagram og avgjør hvordan 

datagrammet skal sendes over nettverket. (Comer, 2000)  

 

Hvert datagram innholder adressene til avsender og mottaker. (Comer, 2000) TCP/IP lar hver 

datamaskin bli tildelt en egen adresse som blir gjenkjent universelt gjennom internett. 

(Comer, 2000) Hver vert/maskin på internett har en egen unik 32-bit adresse, IP adresse, som 

blir brukt i all kommunikasjon med verten/maskinen. (Comer, 2000) Datamaskiner som 

forbinder to nettverk og sender pakker fra et nettverk til et annet, kalles internett gateways 

eller internett ruter. (Comer, 2000) Nedenfor i figur 7 er to nettverk knyttet sammen igjennom 

en ruter. 
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Figur 7: To fysiske nettverk 
 

I figur 7, når den nøyaktige maskinvaren ikke er viktig så blir skyer brukt til å forestille 

fysiske nettverk. (Comer, 2000) Nettet mellom de to nettverkene er knyttet sammen med en 

ruter. (Comer, 2000) Hvert nettverk kan være Local Area Network eller Wide Area Network, 

og hvert av nettverkene kan ha mange eller få datamaskiner tilkoplet. (Comer, 2000) I figur 8 

nedenfor er det et bilde av at det opprettes en TCP forbindelse. 

 

 

Figur 8: Three-way handshake 

 

I figur 8 ovenfor ser en at klienten, som er på venstre side i bildet, sender en TCP forespørsel 

til en server. TCP er forbindelses orientert og før en applikasjon prosess kan begynne å sende 

data til en annen, må de to prosessene først utføre en ”handshake” med hverandre. (Kurose & 

Ross, 2007) En SYN pakke blir sendt av klienten med et innledende sekvensnummer til 

serveren og denne SYN pakken spør etter etableringen av en forbindelse. (Comer, 2000) 

Serveren svarer med en SYN ACK pakke som kvittering på SYN pakken sendt av klienten og 

viser villighet til å akseptere forbindelse forespørselen. (Comer, 2000) Den siste 

”handshaken” er kun en kvittering og er bare for å informere serveren om at begge sider er 

enige om at en forbindelse kan etableres. (Comer, 2000)  
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Denne forbindelse etableringen kalles for ”three way handshake” (Kurose & Ross, 2007) Når 

TCP forbindelsen er etablert, kan applikasjoner på hver av maskinene sende data til 

hverandre. (Kurose & Ross, 2007) En ”three-way handshake” oppnår to viktige funksjoner. 

(Comer, 2000) Den garanterer at begge sider er klare til å sende data og den gjør at begge 

sider er enige om innledende sekvensnummer. (Comer, 2000) Overføringen mellom TCP 

programvare og to maskiner kalles segment. (Comer, 2000) Segmenter blir utvekslet for å 

etablere forbindelser, overføring av data, sende kvitteringsnummer, annonsere størrelse på 

vinduet og å avslutte forbindelsen. (Comer, 2000) Nedenfor i figur 9 er det et bilde av et TCP 

segment som viser, blant annet, sekvensnummer og kvitteringsnummer. 

 

Figur 9: TCP segment 

 

Ovenfor i figur 9 kan en se TCP segment og hva segmentet inneholder. Jeg går ikke detaljert 

igjennom alt om TCP. De viktigste feltene i TCP header er sekvensnummer feltet og 

kvitteringsnummer feltet. (Kurose & Ross, 2007) Begge disse feltene er kritiske deler av TCP 

sin pålitelige data overføringstjeneste. TCP tar imot data fra en datastrøm, deler det inn i biter, 

og legger til en TCP header som lager en TCP segment. (Kurose & Ross, 2007) TCP 

segmentet blir deretter innkapslet av IP og etterpå blir den sendt ut på nettverket. (Kurose & 

Ross, 2007). Alt som sendes av TCP, UDP, ICMP og IGMP blir sendt som IP datagram. 

(Stevens & Fall, 2011) I IP segmentet er det informasjon om kilde IP adresse og destinasjons 

IP adresse som gjør det mulig å rute pakkene rundt på nettverket. (Stevens & Fall, 2011) 

Nedenfor i figur 10 kan en se hvilken informasjon et IP datagram innholder. 
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Figur 10: IP segment 

 

 

4.5.1   Svakheter i TCP/IP 

Det eksisterer flere sikkerhetshull i designet av protokollen eller TCP/IP implementeringen. 

(Alqahtani & Iftikhar, n.d.), (Bellovin, 1989) I designet av TCP/IP protokollen ble ikke 

sikkerhet vektlagt, istedenfor stolte de på de forskjellige kommunikasjons enheter. (Alqahtani 

& Iftikhar, n.d.) De alvorlige sikkerhetshullene i TCP/IP protokollen eksisterer fordi verten er 

avhengig av IP kildeadressen for å autentiseres. (Kumar & Karthikeyan, 2011) Plasseringen 

av IP på nettverk laget og det den utfører, gjør det til et attraktivt strategisk mål for angripere 

som prøver å trenge seg inn i et system eller et nettverk. (Dowd, McDonald, & Schuh, 2007) 

Angripere kan benytte seg av feil i behandlingen av IP datagrammer for å utnytte systemer og 

nettverk, eller prøve å lure sikkerhets systemer. (Dowd et al., 2007)  

 

Den eksisterende nettverk lag protokollen i TCP/IP protokollen er IPv4.  (Kumar & 

Karthikeyan, 2011) Selv om IPv4 er godt utformet så er den ikke egnet for det stadig 

voksende internett på grunn av problemer med sikkerheten. (Kumar & Karthikeyan, 2011) IP 

ble ikke lagd med tanke på sikkerhet. (Kumar & Karthikeyan, 2011) På grunn av bekymring 

for å gå tom for IP adresser i IPv4 så har IPv6 blitt utviklet. (Gupta, 2010) Det vil gå mange år 

før den har erstattet IPv4, så meste parten av internett er fortsatt avhengig av IPv4. (Gupta, 

2010) 
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IPv4 har få eller ingen sikkerhetsmekanismer, autentisering og personvern beskyttelse. 

(Gupta, 2010) IPv6 bygger to sikkerhetsordninger inn i den grunnleggende  

protokollen. (Gupta, 2010) Den første mekanismen er IP autentisering, en forlengelse som kan 

gi integritet og autentisering for IP pakker. (Gupta, 2010) Dette kan fjerne et stort antall med 

nettverk angrep, slik som spoofing. (Gupta, 2010) Den andre mekanismen er ” Encapsulating 

Security Payload” (ESP) en forlengelse som kan gi integritet og konfidensialitet av IP pakker. 

(Gupta, 2010) ESP kan brukes for å kryptere hele IP pakker. (Gupta, 2010) Det forventes at 

IPv6 skal gradvis erstatte IPv4, men begge kommer til å være i bruk i en del år til i en 

overgangsperiode. (Gupta, 2010) Selv om IPv6 gir bedre sikkerhet enn IPv4, er likevel ikke 

IPv6 uten svakheter, både inntrengning og DOS angrep er fortsatt mulig. (Kumar & 

Karthikeyan, 2011) Fortsatt er det svakheter i IP som blir utnyttet og jeg beskriver noen av de 

mest kjente og vanlige trusler nedenfor. 

 

4.6 Angreps former 

 
Som vi skal se nedenfor så er det mange forskjellige former for angrep som benytter seg av 

svakheter i designet av TCP/IP. 

4.6.1   Denial of Service, DOS 

En stor gruppe av sikkerhets trusler blir omtalt som ”denial of service attacks” (Kurose & 

Ross, 2007) DOS er blant de mest vanlige angrep i dag. (Skoudis, 2004b) Angriperen kan 

sende et stort antall IP pakker til serveren som angriperen ønsker å ramme slik at serveren 

ikke får gjort andre oppgaver. (Stevens & Fall, 2011) Hvis IP pakkene kun kommer fra én 

datamaskin kan en oppstrømsruter være i stand til å oppdage og blokkere all trafikk fra en 

enkelt maskin før IP pakkene når frem til serveren. (Kurose & Ross, 2007) Mer en 90 % av 

DOS angrep som skjer, utføres med TCP. (Moore, Shannon, Brown, Voelker, & Savage, 

2006) De mest brukte nettverks baserte ”denial of service attacks” tilhører følgende to 

kategorier, ”malformed packet attacks” og ”packet floods”. (Skoudis, 2004b) 
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4.6.2 Malformed Packet Attacks 

 

Dette er en form for angrep som bruker å innholde en eller to pakker som er formatert på en 

uventet måte. (Skoudis, 2004b) Hvis programvaren på en datamaskin er dårlig på å håndtere 

pakker som er formatert på en uventet måte så kan det medføre at systemet kræsjer når den 

mottar slike pakker. (Skoudis, 2004b) Det er flere former for ”malformed packet attacks” som 

utnytter svakheter i TCP/IP implementeringen, noen av dem er WinNuke, Land, LaTierra, 

NewTear, Bonk, Boink, mfl. (Skoudis, 2004b) 

 

4.6.3 Packet Flood Attacks 

 
Dette er en form for angrep hvor det sendes ut en stor mengde med pakker til en server og på 

den måten forhindrer at legitime brukere ikke for kontakt serveren. (Skoudis, 2004b) Det 

finnes en rekke forskjellige teknikker angriperne kan bruke for å oppnå en flom av pakker og 

de mest brukte er ”distributed denial of service attack”, ”directed broadcast” og ”SYN 

floods”. (Skoudis, 2004b) 

 

4.6.4 Distributed DOS, DDos 

 
Det går ut på ”clogging”, å sperre nettverket med så mye IP pakke trafikk slik at andre pakker 

ikke kommer frem på nettverket. (Stevens & Fall, 2011) Dette blir utført med hjelp av mange 

datamaskiner og i motsetning til DOS hvor angrepet kommer fra en datamaskin, så er DDOS 

langt vanskeligere å oppdage og forhindre. (Kurose & Ross, 2007) Se DDOS angrep i figur 11 

nedenfor. 

 

                     

Figur 11: DDOS angrep 
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I figur 11 ovenfor kan en se at en datamaskin har greid å ta kontroll over fem andre 

datamaskiner, for å så og utføre et DDOS angrep. Et botnet er en gruppe med maskiner som 

har blitt infisert og som er underlagt en ”botmaster” (Abu Rajab, Zarfoss, Monrose, & Terzis, 

2006) Botnet fjernstyrer datamaskiner ved å utnytte svakheter i programvare som kjører på 

datamaskinene. (Abu Rajab et al., 2006) Botnet bruker infeksjon strategier fra flere former for 

”malware”, selv repliserende ormer, epost virus. (Abu Rajab et al., 2006) Infeksjoner kan 

spres som følge av at brukeren av en datamaskin har kjørt en form for ondsinnet kode, 

trojaner, på sin datamaskin, som for eksempel å åpne et epost vedlegg. (Abu Rajab et al., 

2006)  

 

Trojaner er en form for dataprogram. (Zu, Vargas-Vera, & Hu, 2014) De som utvikler 

trojanere lager programmene slik at programmets egentlige hensikt blir kamuflert som et 

uskyldig program som kan være nyttig for brukeren. (Cupa, 2013), (Jøsang, 2014)Det er et 

virus som har med seg en spionvare som utfører uønskede tilleggsfunksjoner som brukeren 

ikke er klar over. (Cupa, 2013) Når spionvaren er plassert kan det utføre mange forskjellige 

handlinger via en ”bakdør”. (Cupa, 2013) Spionvaren kan utforske alt av data som er på en 

maskin, endre eller slette data, og kan også laste opp nye filer til maskinen. (Cupa, 2013) 

 

4.6.5 Directed Broadcast Attacks 

 
Denne angreps form kalles også for ”Smurf” angrep, dette angrepet bruker tredjeparts 

nettverk som forsterker for pakke flommer. (Skoudis, 2004b) I et ”Smurf” angrep, lokaliseres 

et nettverk på internett som vil svare på en ICMP melding, som er et ”ping” til nettverkets 

kringkastings adresse. (Skoudis, 2004b) Hvis nettverket er konfigurert til å tillate 

kringkastings forespørsler og svarer, vil alle maskiner på nettverket sende et svar til ”ping”. 

(Skoudis, 2004b) 
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4.6.6 SYN Flood Attacks 

 
Dette angrepet utføres med hjelp av ”three-way handshake”. (Alqahtani & Iftikhar, n.d.) En 

server har begrenset med ressurser. (Alqahtani & Iftikhar, n.d.) Når serveren svarer med en 

SYN ACK på en SYN forespørsel fra en klient setter serveren til side ressurser for denne 

forbindelsen og lytter etter ACK fra klienten. (Alqahtani & Iftikhar, n.d.) Angriperen svarer 

ikke på SYN ACK fra serveren og dette medfører at forbindelsen blir holdt halvveis åpen. 

(Alqahtani & Iftikhar, n.d.) Se figur 12 nedenfor hvor det blir det utført et SYN angrep, en 

legitim bruker får ikke forbindelse med serveren, siden serveren ikke har nok ressurser til 

brukeren. 

 

Figur 12: TCP SYN angrep 

 

Et problem det er med å oppdage ”SYN flood” angrep, som kan sees i figur 12, er at servere 

og brannmurer klarer ikke å skille mellom SYN pakker fra normal TCP forbindelser og fra 

dem i et ”SYN flood” angrep. (Kumarasamy & Gowrishankar, 2012) Et annet problem er at 

brannmurer mangler skalerbarhet som trengs for å ta seg av trafikken som øker på grunn av 

angrep. (Kumarasamy & Gowrishankar, 2012) 

 

4.6.7 Forsvar mot DOS angrep 

 

For å forsvare seg mot ”malformed packet attacks”, så er det viktig å utføre 

systemoppdateringer.  (Skoudis 2004a) En organisasjon må ha et program som overvåker 

leverandører og sikkerhetsbulletiner i industrien etter sikkerhetsrettelser og organisasjonen må 

ha en kontrollert metode for å implementere rettelsene så fort de har blitt annonsert og testet. 

(Skoudis, 2004b)  
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For å forsvare seg mot pakke flommer så burde kritiske systemer ha underliggende nettverks 

arkitektur med flere redundante stier, dette for å eliminere det som heter ”singel point of 

failure”. (Skoudis, 2004b) 

 

4.6.8   Sniffing  

Det er det mest vanlige passive angrepet. (Yang, 1997) Pakke sniffing går ut på å bruke et 

program for å fange opp og lese deler eller alt av datatrafikk som blir overført mellom to eller 

flere parter. (Yang, 1997) Det er to forskjellige sniffe programmer, den ene er kommersielle 

programmer som brukes for å ta vare på og beskytte nettverk og den andre er såkalte 

undergrunns sniffeprogram som brukes til å bryte seg inn i datamaskiner. (Kurose & Ross, 

2007)  

 

4.6.9   Man-in-the-middle attack 

 
Denne teknikken tar i bruk pakke sniffing for å komme i mellom en klient og en server. 

(Kapoor, 2006) Det går ut på å kapre et autentisert nettverk sesjon mellom to maskiner. 

(Alqahtani & Iftikhar, n.d.)  I denne formen for angrep så har angriperen greid å plassere seg 

på kommunikasjonsruten mellom to som kommuniserer. (Kurose & Ross, 2007) Angriperen 

kan ha klart å få tilgang til en ruter som har blitt kompromittert eller programvare på en av 

vertenes datamaskiner. (Kurose & Ross, 2007) Ikke bare kan angriperen sniffe alle pakker 

som blir sendt, men kan også injisere, modifisere eller slette pakker. (Kurose & Ross, 2007) 

Se figur 13 nedenfor, ”Man-in-the-middle attack”. 

 

 

Figur 13: Man-in-the-middle attack 
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4.7 Forsvar mot sniffing 

En av de beste måtene å beskytte seg mot sniffing på er å bruke kryptering. (Skoudis, 2004b), 

(Kurose & Ross, 2007), (A. Hannah, 2011) En annen form for forsvar er å fjerne kringkasting 

av Ethernet. (Skoudis, 2004b)  

 

4.7.1  Spoofing  

Spoofing går ut på å gi seg ut for å være en annen person eller en annen datamaskin enn det 

som er sant. (Babu, Bhaskari, & Satyanarayana, 2010) Dette skjer ved å oppgi falsk 

informasjon som epost, URL eller IP adresse. (Babu et al., 2010) Det er flere forskjellige 

former for spoofing. IP spoofing, ARP spoofing, Epost spoofing, WEB spoofing og DNS 

spoofing. (Babu et al., 2010) Alle som har tilgang til IP laget kan lett forfalske IP pakkens 

kilde adresse, for så å maskere det som om det kom fra en annen vert i nettverket. (Stevens & 

Fall, 2011) Det kan være vanskelig eller umulig å finne ut opprinnelsen til et IP datagram som 

mottas fra internett. (Stevens & Fall, 2011) 

 

4.7.2 Forsvar mot Spoofing 

Systemer bør ikke bruke IP adresser for autentisering og funksjoner eller applikasjoner som 

bruker IP adresser som autentisering bør være deaktivert. (Skoudis, 2004b) Organisasjoner 

bør bruke ”anti spoof filters” på nettverket som er koblet til internett. (Skoudis, 2004b) Ved å 

ta i bruk kryptering i ruterne så kan en klarert vert kommunisere hemmelig med den lokale 

verten. (Bellovin, 2004) Angriperen kan ikke lese pakken og vil derfor heller ikke kunne 

Spoofe pakker. (Bellovin, 2004) Ved å ta i bruk forsvarsmekanismer i øvre lag så kan det 

hindre IP Spoofing som bruk av sekvensnummer i TCP på transport laget, slik at angriperen 

må gjette sekvensnummeret også før det er mulig å utføre Spoofing av pakken. (Bellovin, 

2004)  
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4.8 Hvorfor ble internett så utrygt? 

Som vi ser i dette kapittelet så er det mange forskjellige former for trusler på internett, og det 

er de mest kjente og vanligste former for trusler jeg har nevnt her. Svaret på hvorfor internett 

ble så utrygt er at, det ble designet til å være slik, basert på en modell av ”en gruppe av 

brukere som har gjensidig tillit til hverandre på et gjennomsiktig nettverk” (Blumenthal & 

Clark, 2001) Til å begynne med var arkitekturen til internett utviklet med tillit til brukerne. 

(Hurwitz, 2013) Helt fra starten av på 1960-tallet frem til kommersialiseringen begynte på 

1990-tallet var internett et ganske enkelt nettverk som ble utviklet og brukt innen forskning og 

institusjoner. (Hurwitz, 2013) Det var et lite miljø hvor alle kjente hverandre og forskerne var 

opptatt av et felles mål om å få teknologien til å virke. (COOK Network Consultants, 1997) 

Protokoller og applikasjoner ble utviklet uten tanke på å sikre dem mot missbruk. (Hurwitz, 

2013)  

 

De var klar over at det kunne bli missbrukt, men de hadde ingen bekymring om at det ville 

skje. (Hurwitz, 2013) Internett ble utrygt som følge av at det brukes åpne plattformer, men 

hvis vi hadde brukt lukkede plattformer så kunne man i stor grad hindre angrep, men det ville 

også ha vært til stort hinder til innovasjon og utvikling av forretningsmodeller. (Jøsang, 2014) 

Hva er viktigst spør? (Jøsang, 2014) Han mener at ”kanskje en blomstrende økonomi, velferd 

og innovasjon er viktig i seg selv, slik at det må man avveie mot at vi har mange 

sikkerhetshull og sårbarheter som kommer som et resultat av den enormt raske innovasjonen 

og åpenheten det er på alle plattformer”. (Jøsang, 2014) 

 

Selv etter at kommersialiseringen hadde startet opp ble tillit beholdt som et prinsipp av 

teknologers visjon om fremtiden av internett. (Hurwitz, 2013) Arkitekturen som var basert på 

tillit har gått over i en tid hvor tilliten er over. (Hurwitz, 2013) I internetts sin tidlige år, var 

det mange brukere som visste og brydde seg om hvordan internett fungerte og de var med og 

bidro til utvikling.(Hurwitz, 2013) Slik er det ikke lenger, siden internett gjør det mulig for at 

mange mennesker kan ha helt andre interesser enn det som var ment for internetts åpne 

arkitektur. (Hurwitz, 2013) (Vint, 2011)forklarer at ”hvert lag av internetts arkitektur er 

teoretisk tilgjengelig for brukerne, som konsekvens, og missbrukere kan utnytte svakheter på 

hvert av lagene”. (Vint, 2011: s40) 
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4.8.1  Hvem står bak datakriminalitet? 

For å forstå hvem det er som står bak forskjellige former for datakriminalitet på internett slik 

at en kan forhindre eller begrense skadeomfanget så har det blitt utført mange studier. 

(Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) I følge (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) trenger 

en angriper følgende, ferdigheter, kunnskap og utstyr og det neste en angriper trenger er, 

mulighet, tid og tilgang til å utføre angrepet og til slutt trenger de motiv, en grunn til å ønske å 

gjennomføre et angrep mot systemet. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) I boken ”Security 

in Computing” så deler (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) de datakriminelle inn i fire 

grupper, amatører, Crackers/hackers, karriere kriminelle og terrorister. (Pfleeger & Lawrence 

Pfleeger, 2007)  

 Amatører 

I følge (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) så er det er amatører som har utført de 

fleste datakriminelle handlinger så langt. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) 

Amatører kan være hvilken som helst person som har oppdager en svakhet i et 

sikkerhetssystem som kan gi dem adgang til penger eller andre former for verdier. 

(Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007)  

 

 Crackers/hackers 

Crackers er ofte studenter som prøver å få tilgang til datasystemer som de ikke er 

autorisert til. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) Crackers syns utfordringen med å 

logge seg inn på systemer de ikke har tilgang til er spennende og utfordrene. (Pfleeger 

& Lawrence Pfleeger, 2007) Andre personer som utfører slike angrep kan gjøre det av 

nysgjerrighet, personlige mål eller selvtilfredsstillelse. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 

2007) (Jøsang, 2014) mener på sin side at i dagens samfunn så er de fleste 

datakriminelle ute etter profitt og han mener at de grupper som før var interessert i å 

teste ut egne ferdigheter er det mindre av i dag. (Jøsang, 2014) 

 

 Karriere kriminelle 

Dette er personer som oftest har en jobb innenfor IT-bransjen, som deltar i 

datakriminalitet siden de har mulighet til å tjene mye penger på det.  

(Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) 
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 Terrorister 

Terrorister bruker datamaskiner på følgende måter, ”denial of service attacks” for å 

endre på en nettsides design eller tekst. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) Dette 

gjør de for å skape oppmerksomhet for en sak og for å gi negativ oppmerksomhet 

ovenfor målet for angrepet. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) De gjør dette for å 

spre propaganda, og da er nettsider og epost lister effektive, raske og billig måte å gi 

beskjed til mange mennesker. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) Det finnes en 

gruppe til av datakriminelle som ikke blir nevnt i boken ”Security in Computing” av 

(Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) og det er at det finnes stater som kan være 

ansvarlig for dataangrep. (Shackelford & Andres, 2010) 

 

 Stater bak dataangrep 

Det å definere staters ansvar innenfor datakriminalitet har vist seg å være vanskelig, 

som følge av hurtigheten og anonymiteten som slike angrep gjennomføres med. 

(Shackelford & Andres, 2010) Stater som står bak slike angrep, kan få en gruppe til å 

utføre et dataangrep, deretter benekter staten å ha noe med denne gruppen å gjøre, slik 

at de kan unngå å stå til ansvar. (Shackelford & Andres, 2010) Det er en økende 

bekymring for at stater deltar i informasjons krigføring og at det å beskytte seg mot 

denne formen for trusler er i dag en viktig del av en nasjons forsvarsevner. (Whitman 

& Mattord, 2011)  

 

(Shackelford & Andres, 2010) nevner et eksempel på dataangrep som mange mener 

var så avansert utført at det må stå en eller flere stater bak så nevner (Shackelford & 

Andres, 2010) i ” State Responsibility For Cyber Attacks: Competing Standards for a 

growing problem” ormen med navnet ”Stuxnet”.  Det var en orm som var designet til 

å angripe atom anlegg i Iran og den utnyttet feil i operativ systemet Windows for å 

forstyrre driften (Shackelford & Andres, 2010) Angrepet med ormen ”Stuxnet” stiller 

spørsmålet om hva som kan være potensialet i et dataangrep i dag som alt fra børser til 

nasjonale strømforsyninger er koblet til internett. (Shackelford & Andres, 2010) 
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4.9 Informasjonssikkerhet 

Jeg beskriver først hva som er informasjon før jeg nevner to definisjoner på 

informasjonssikkerhet og deretter hva informasjonssikkerhet er. I følge (International 

Standard, 2005) så kan informasjon være i mange former. ”Det kan være utskrift, skrevet på 

et papir, lagret elektronisk, sendt i posten eller elektronisk, vist på film og videre”. 

(International Standard, 2005: s9, min oversettelse) Jeg vil nevne to definisjoner på 

informasjonssikkerhet fra litteraturen. Den første definisjonen er fra ”The Committee on 

National Security Systems” de sier at informasjonssikkerhet er “Beskyttelse av 

informasjonssystemer mot uautorisert tilgang til eller endring av informasjon, enten i lagring, 

behandling eller transport”. (Hayden, 2000: s30, min oversettelse) En annen definisjon er fra 

Internasjonal standard, (International Standard, 2005) og de definerer informasjonssikkerhet 

som ” To preserve confidentiality, integrity and availability”. (International Standard, 2005)  

 

Helt siden utviklingen av stormaskin har bransjen brukt det de kaller C.I.A trekanten som 

standard for datasikkerhet. (Whitman & Mattord, 2011) C.I.A trekanten innholder de tre 

komponentene av informasjon som har en verdi for organisasjoner, ”Confidentiality, Integrity 

and Availability”.  (Whitman & Mattord, 2011) Se figur 14 nedenfor, C.I.A trekanten. 

 

 

Figur 14: C.I.A trekanten 

 

Det er flere som kritiserer C.I.A trekanten, i figur 14 ovenfor, da de mener at den ikke tar 

hensyn til stadige forandringer av omgivelsene. (Whitman & Mattord, 2011) I følge 

(Whitman & Mattord, 2011) så må det også ta hensyn til uhell eller skader som kan bli påført 

med hensikt, tyveri, uautorisert endring eller annen form for missbruk. (Whitman & Mattord, 

2011)  
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(Kolkowska, Hedström, & Karlsson, 2009) utførte en analyse av informasjonssikkerhet på et 

sykehus basert på komponentene i C.I.A trekanten og de mener C.I.A trekanten er for generell 

og ikke er tilpasset organisasjoner. (Kolkowska et al., 2009)  

 

Selv om C.I.A trekanten ikke tar hensyn til stadige forandringer så er den likevel like viktig i 

dag som det den har vært før. (Whitman & Mattord, 2011) Nedenfor vil jeg beskrive hva som 

menes med konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet som er komponentene i C.I.A 

trekanten. De tre punktene er også krav til informasjonssikkerhet som er hjemlet i den norske 

personopplysningsloven § 13. (“Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med 

pasient/bruker,” 2013)  

 Konfidensialitet 

En definisjon av (Hayden, 2000) er ” Sikkerhet for at informasjonen ikke gis til 

uautoriserte personer, prosesser eller enheter.” (Hayden, 2000) Det innebærer at bare 

de mennesker som er autoriserte har tilgang til informasjon. (Tiller & Fish, 2004)  

Mer generelt sier (Gollman, 2011) at uautoriserte brukere ikke skal ha tilgang til 

sensitiv informasjon. (Gollman, 2011) Personvern og hemmelighold er en del av 

konfidensialitet og personvern og hemmelighold blir delt mellom beskyttelse av 

personlig data, personvern, og beskyttelse av data som tilhører en organisasjon, 

hemmelighold. (Gollman, 2011) Sikkerhet og konfidensialitet blir av og til brukt 

synonymt. (Gollman, 2011) (Whitman & Mattord, 2011) sier at konfidensialitet er 

spesielt viktig når det dreier seg om informasjon om ansatte, kunder eller pasienter. 

(Whitman & Mattord, 2011)   

 

(Whitman & Mattord, 2011) nevner eksempler på brudd på konfidensialitet som når en 

ansatt kaster dokumenter som innholder sensitiv informasjon uten å ha makulert 

dokumentet eller at en hacker som har greid å komme seg inn på en intern database 

som tilhører en organisasjon og får tak i sensitiv informasjon om kunder. (Whitman & 

Mattord, 2011) 
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 Integritet 

En definisjon av (Hayden, 2000) “Når data er uendret fra sin kilde og har ikke ved 

uhell eller med hensikt blitt endret eller ødelagt” (Hayden, 2000) Hvis informasjon blir 

utsatt for korrupsjon, skade, ødeleggelse eller annen forstyrrelse så kan det gå ut over 

integriteten. (Whitman & Mattord, 2011) Integritet betyr at data er presis, korrekt, 

umodifisert, modifisert bare på godkjent måte, modifisert bare av autoriserte 

mennesker, modifisert bare av autoriserte prosesser. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 

2007) Informasjon har ingen verdi hvis brukerne ikke kan verifisere integriteten til 

informasjonen. (Whitman & Mattord, 2011) 

 

 Tilgjengelighet 

En definisjon av (Hayden, 2000) er ”Til rett tid, ha tilgang til pålitelig data og 

informasjonstjenester for autoriserte brukere”. (Hayden, 2000) Tilgjengelighet lar 

autoriserte brukere eller datasystemer få tilgang til informasjon uten forstyrrelser eller 

hindringer og å motta informasjonen i ønsket format. (Whitman & Mattord, 2011) 

Tilgjengelighet dreier seg om både informasjon og informasjonsprosesser. (Pfleeger & 

Lawrence Pfleeger, 2007)  

 

4.10 Trådløst og mobilt nettverk 

Tilgjengelighet er svært viktig for de fleste i dagens samfunn og med hjelp av trådløs 

teknologi kan en være på internett med bærbar PC eller en kan surfe med smarttelefon. 

(Kurose & Ross, 2007) En trådløs vert kan være bærbar PC, stasjonær PC, eller mobiltelefon, 

vertene kan være mobile, men de trenger ikke å være det. (Kurose & Ross, 2007) En vert er i 

forbindelse med en basestasjon eller til en annen trådløs vert gjennom en trådløs 

kommunikasjons link. (Kurose & Ross, 2007) I figur 15 nedenfor kan en se et eksempel på 

trådløst lokalnett. Hvor det er en bærbar PC, en mobiltelefon, et nettbrett og en stasjonær PC 

som er trådløst forbundet til basestasjon/ruter i et lokalnett. 
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Figur 15: Trådløst lokalnett 

 

Trådløse lokalnett kan være ganske usikre, siden data blir sendt via radiolink, og det er fullt ut 

mulig å avlytte denne forbindelsen av andre som befinner seg innenfor den samme 

radiorekkevidden. (Boudriga, 2009) Det er sikkerhetsmekanismer for trådløse lokalnett er på 

to lag, nettverkslaget og datalinklaget. (Boudriga, 2009) På nettverkslaget er det 

sikkerhetstjenester som tar seg av støtte for sikker IP mobilitet, roaming mellom forskjellige 

domener, og brukerautentisering. (Boudriga, 2009) På lag to så er målet å tilby den samme 

beskyttelse som en kablet forbindelse gjør. (Boudriga, 2009)  

 

Hvis sikkerhetstjenester ikke blir tatt i bruk på en hensiktmessigmåte kan det forårsake at 

systemet blir sårbart for angrep. (Boudriga, 2009) Trådløse lokalnett har flere unike 

sårbarheter som gjør dem egnet til å være mål for angrep. (Boudriga, 2009) Et angrep mot et 

trådløst lokalnett kan skje hvor som helst og å forstå detaljer om forskjellige former for 

angrep på trådløse lokalnett er kritisk for å bestemme en egnet måte å forsvare seg på. 

(Boudriga, 2009) 

 

Den eneste måten som kan sikre at ingen enkelt kan overvåke trådløs datakommunikasjon er å 

kryptere trafikken. (Trulove, 2004) Det samme mener (Skoudis, 2004a) at den beste metoden 

for å sikre det trådløse lokalnettet er å bruke Virtuelt Private Network, VPN, som gir en ende 

til ende kryptering uten å ta hensyn til det usikre trådløse lokalnettet som sender 

kommunikasjonen. (Skoudis, 2004b) (Jøsang, 2014) sier det samme som (Skoudis, 2004a) at 

du kan godt sitte på en kafé hvor de tilbyr gratis trådløst lokalnett og hvor det trådløse 

lokalnettet er usikret, men det gjør ingen ting så lenge du bruker en VPN forbindelse. (Jøsang, 

2014) Det er ikke bare på trådløse lokalnett folk kan surfe med mobiltelefon, de kan bruke 

mobiltelefonens egne datanettverk slik som 3G og 4G. 
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4.10.1 Mobiltelefon 3G og 4G 

I Norge har 3,5 millioner nordmenn mulighet til å ta i bruk 4G da de bor innenfor områder 

som blir dekket av Telenor. (“Dekning – 4G og 3G,” 2014) 4G er mellom 10 til 1000 ganger 

raskere enn 3G, og 4G er i ferd med å erstatte 3G. (Woh, Mahlke, Mudge, & Chakrabarti, 

2010) 4G ser ut til å bli bedre på flere områder enn det 3G var, men det viser seg at det 

kommer til å bli enda større utfordringer med å beskytte brukerne og deres data enn det var 

før. (Brandon & ChengCheng, 2013) En stor forskjell med 4G er at den skal kun benytte seg 

av TCP/IP arkitektur og på den måten bli helt IP basert. (Woh et al., 2010)  

 

Ved å ta i bruk åpne kommunikasjons protokoller så utgjør det en større risiko i forhold til 

sikkerhet og pålitelighet. (Woh et al., 2010) Åpenheten til 4G medfører sikkerhetsutfordringer 

og det vil bare være spørsmål om tid før 4G begynner merke sikkerhets trusler. (Brandon & 

ChengCheng, 2013) Jøsang, (2014) argumenterer for at ”det er likevel en viss grad av 

kommunikasjonssikkerhet, siden radiokanalen på mobiltelefonen til basestasjon er kryptert, 

men også her går det an å ta i bruk VPN som gir ende til ende kryptering”. (Jøsang, 2014) Fra 

litteraturen tyder det på at 4G kan være noe utrygt, siden den bygger på åpne protokoller, men 

etter som radiokanalen på mobiltelefonen til basestasjonen er kryptert gir det likevel en viss 

sikkerhet. 

 

4.11 Flere aspekter med informasjonssikkerhet 

 
Fra litteraturen er det, som nevnt under figur 14 på side 44, flere som kritiserer C.I.A 

trekanten da de mener den ikke tar nok hensyn til stadige forrandringer og de behov som 

organisasjoner har. (Whitman & Mattord, 2011), (Kolkowska et al., 2009) Derfor foreslår 

(Whitman & Mattord, 2011) en mer omfattende modell som de mener dekker enda flere 

aspekter av informasjonssikkerhet. Se figur 16 nedenfor, det er en modell som (Whitman & 

Mattord, 2011, s 9) bruker i boken ” Principles of Information Security”. 
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Figur 16: Komponenter i informasjonssikkerhet 

 

Den stadige forrandringen av trusler har ført til utvikling av en mer robust modell, se figur 16 

ovenfor, som bedre beskriver dagens informasjonssikkerhet.  (Whitman & Mattord, 2011) 

Informasjonssystemer er mye mer enn maskinvare, det er alt av programvare, data, mennesker 

prosedyrer, og nettverk. (Whitman & Mattord, 2011), (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) 

 

Det er mange trusler mot et datasystem, både menneskelige og data utførte. (Pfleeger & 

Lawrence Pfleeger, 2007) Trusler er hendelser hvor mennesker forsøker å utnytte svakheter 

for å påføre skade. (Gollman, 2011) Trusler er alltid til stede og de kan være målrettet eller 

ikke. (Whitman & Mattord, 2011) For å ta seg av utfordringene som er nevnt ovenfor sier 

(Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) ”en trussel blir blokkert av å kontrollere svakhetene” 

(Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007, p. 7) (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) sier at 

enhver trussel kan ses på som følgende, avskjæring, avbrudd, modifisering og fabrikkert. 

Avskjæring går ut på at et menneske, program eller et system har fått tilgang på deler av 

systemet og kan utføre avlytting for å få tak informasjon. Ved avbrudd blir en del av systemet 

gjort utilgjengelig, det kan være filer som har blitt slettet eller skadet. Uautentiserte brukere 

har greid å modifisere filer og på den måten ødelagt påliteligheten til filene. Fabrikkert er når 

en angriper har greid å legge til et forfalsket objekt på systemet. (Pfleeger & Lawrence 

Pfleeger, 2007) 
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Sårbarhet er en svakhet i sikkerhetssystemet, det kan være i designet eller implementering 

som kan bli utnyttet og forårsake tap eller skade. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) Som 

eksempler på sårbarheter så nevner (Whitman & Mattord, 2011) feil i programvare eller en 

ubeskyttet port på systemet. (Whitman & Mattord, 2011) Andre svakheter blir nevnt av 

(Gollman, 2011) slik som, brukerkontoer hvor standard passord ikke har blitt byttet ut, samt 

programmer som har unødvendige privilegier, programmer som har kjente feil, eller svak 

brannmur og svak brukerautentisering. (Gollman, 2011)  

 

4.11.1 Brannmur 

En definisjon av (Hayden, 2000) det er et ”system som er designet til å forsvare mot 

uautorisert tilgang til eller fra et privat nettverk” (Hayden, 2000, p. 25) En brannmur er en 

blanding av maskinvare og programvare som beskytter en organisasjons interne nettverk fra 

internett, den tillater noen pakker å passere og blokkerer andre. (Kurose & Ross, 2007) 

Brannmurer følger ett sett med regler for hva den skal slippe igjennom, ut eller inn på 

nettverket. (Schultz, 2004) I figur 17 nedenfor er det et eksempel på et organisasjonsnettverk. 

 

Figur 17: Et nettverk beskyttet av en brannmur 

 

All trafikk ut og inn på nettverket må gå igjennom brannmuren og den er som regel plassert 

på gatewayen til nettverket for å skape en sikkerhetssone.(Schultz, 2004) En effektiv 

brannmur skjuler informasjon om navn og adresser av verter som er på nettverket. (Schultz, 

2004) Brannmurer kan beskytte mot angrep på verter, slik som spoofing attacks, (Schultz, 

2004) 

 

 



Unge pasienter 

55 
 

En brannmur har tre mål ifølge (Kurose & Ross, 2007) og det er at all trafikk må passere 

igjennom brannmuren, kun autorisert trafikk som er definert av lokal sikkerhets policy vil bli 

tillatt å passere og brannmuren må være immun mot inntrengning. (Bellovin & Cheswick, 

1994), (Kurose & Ross, 2007)  

 

Brannmurer kan deles inn i tre grupper, pakke filtre, tilstand filtre og applikasjons gateway. 

(Kurose & Ross, 2007), (Bellovin & Cheswick, 1994) Hver brannmur gruppe har sine 

fordeler og ulemper. (Schultz, 2004) Ingen av brannmur gruppene kan nødvendigvis sies å 

være riktig eller feil. (Pfleeger & Lawrence Pfleeger, 2007) Det viktigste hensynet en må ta 

for å bruke en brannmur effektivt er å utvikle en brannmur policy. (Schultz, 2004)  

 

Det er også brannmurer som kalles personlige brannmurer og det er en brannmur som 

beskytter en enkelt PC fra inntrengere. (Gelbstein & Kamal, 2002) Når det kommer til 

personlige brannmurer så kan det medføre utfordringer for den enkelte person som må 

konfigurere hvordan brannmuren skal være satt opp. (Raja, Hawkey, Jaferian, Beznosov, & 

Booth, 2010) En personlig brannmur kan bare beskytte en datamaskin dersom den personlige 

brannmuren er aktiv og den vil bare være aktiv hvis brukeren vet hvordan den aktiveres. (J. 

Johnston, Eloff, & Labuschagne, 2003)  

 

Med personlig brannmur kan mange ha problemer med å forstå og å ta gode avgjørelser når 

det kommer advarsler som ber de om å tillate eller å blokkere forbindelser. (Raja et al., 2010) 

Hvis den personlige brannmuren oppleves som for komplisert å konfigurere så kan det 

medføre at den blir deaktivert eller avinstallert. (Raja et al., 2010)  

 

4.12 Autentisering 

En definisjon av autentisering av (Hayden, 2000) er ” prosessen med å etablere tillit til 

brukeridentiteter”. (Hayden, 2000) 

 

4.12.1 Brukerautentisering 

 

Når en noen skal autentisere seg så må vedkommende ha noe som kan bekrefte identiteten 

deres.. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) Det er tre forskjellige 
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autentiseringsfaktorer sier Fornyings og Administrasjonsdepartement, (2008) Noe personen 

vet – for eksempel et passord, noe personen har – for eksempel en passordkalkulator, noe 

personen er – for eksempel et fingeravtrykk. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 

2008) På nettsider eller nettverk hvor det kreves at en person må identifisere at det er riktig 

bruker som logger seg inn. (Jøsang, 2014) sier at ”man ønsker eventuelt at rett bruker kobler 

seg til et sosialt nettverk slik at ingen har tatt over din konto, så ønsker du naturligvis at 

brukeren kobler seg til rett nettverk, rett sosialt nettverk, for det kan jo være et jukse sosialt 

nettverk, at du blir lurt på den måten, det er da serverautentisering, kan man kalle det”. 

(Jøsang, 2014)  

 

Som krav til innlogging mener (Jøsang, 2014) at en må ha ”autentication assurance, 

autentiserings forvisning eller robusthet kan vi kalle det, den kan vel ligge på forskjellige 

nivåer, så hvilket nivå ønsker man og det er avhengig av sensitiviteten til informasjonen som 

er, som den skal beskytte”. (Jøsang, 2014) (Jøsang, 2014) sier at ” det er et rammeverk for 

norske statlige nett tjenester” og at ”det heter, rammeverk for autentisering og uaviselighet”. 

(Jøsang, 2014) I rammeverket for autentisering og uaviselighet så blir det definert fire 

risikonivåer. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) De fire risikonivåer kan ses i 

figur 18 nedenfor. 

 Risikonivå 1 

ingen 

Risikonivå 2 

liten 

Risikonivå 3 

moderat 

Risikonivå 4 

stor 

Konsekvenser 

for liv eller 

helse 

Det kan ikke 

forekomme fare 

for tap av liv 

eller helse 

Det kan 

forekomme 

mindre 

helseskader 

Det kan 

forekomme 

mindre 

helseskader 

Det kan 

forekomme tap 

av liv og/ eller 

store 

helseskader 

Økonomisk 

tap/ merarbeid/ 

økte kostnader 

Intet 

økonomiske tap/ 

merarbeid/ økte 

kostnader 

Det kan føre til 

et mindre 

økonomisk tap/ 

merarbeid/ økte 

kostnader 

Brudd kan føre 

til moderat 

økonomisk tap/ 

merarbeid/ økte 

kostnader 

Brudd kan 

medføre store 

økonomiske tap/ 

merarbeid/ økte 

kostnader 

Tap av 

renommé 

(anseelse, tillit 

og integritet) 

Ingen skade på 

renommé 

Eventuelle 

skader på 

renommé anses 

bagatellmessige 

Renommé kan 

bli noe svekket i 

et kortere 

tidsrom 

Renommé kan 

bli svekket i et 

lengre tidsrom, 

eventuelt varig 

Hindring i Ingen bidrag til Minimalt bidrag Moderat bidrag Det kan 
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straffe-

forfølgelse 

hindring av 

straffe-

forfølgning 

til hindring av 

straffe-

forfølgning 

til hindring av 

straffe-

forfølgning 

forekomme 

hindring i 

straffe-

forfølgning 

Uaktsomt 

bidrag til 

lovbrudd 

Det kan 

forekomme 

uaktsomt 

bistand til 

lovbrudd 

Det kan 

forekomme 

uaktsomt 

bistand til 

lovbrudd 

Det kan 

forekomme 

uaktsomt 

bistand til 

lovbrudd 

Brudd kan bidra 

til uaktsom 

bistand til 

lovbrudd 

Bryderi/ 

ulempe 

Ingen ulempe 

eller bryderi 

Det kan 

forekomme 

ulempe eller 

bryderi 

Ikke relevant Ikke relevant 

Figur 18: Risikonivå 

 

Etter å ha utført risiko og sårbarhetsanalyser så kan offentlige virksomheter plassere egne 

tjenester på ett av de fire risikonivåer, se figur 18 ovenfor. (Fornyings og 

Administrasjonsdepartement, 2008) Risikonivå 1 er beregnet på åpen informasjon. (Fornyings 

og Administrasjonsdepartement, 2008)  

 

Hva risikonivå 1 kan brukes til sier (Jøsang, 2014) ”nivå 1 for eksempel det kunne godt være, 

la oss si en kommune ønsker å ha en opprydning i parken og ønsker å gjøre en dugnad og ber 

folk melde seg frivillige slik at de kan beregne hvor mange arbeidshansker de skal handle inn 

og hvor mange trillebårer de trenger og så videre. Her er det ikke så særlig strengt hvem de 

virkelig er. Det er bare å vite at nå kommer det noen folk på søndag som skal rydde opp i 

parken. Da kunne du gjerne hatt nivå 1 og om de kaller seg for Donald Duck så er det helt 

greit det. Her kommer Donald Duck” (Jøsang, 2014) Ellers sier (Jøsang, 2014) at han ikke har 

sett noen offentlige nettsider på nivå 1, men kun på nivå 4, ”Alt det vi ser er sånn topp seriøse 

saker som sånn der e-valg, betale selvangivelsen og søke nav om støtte og sånn skikkelige 

seriøse saker og de er nivå fire alle sammen”. (Jøsang, 2014) 
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Alt ellers av informasjon som er konfidensielt og av en sensitiv art, må plasseres på en av de 

andre nivåene, alt etter hvilke sannsynelige konsekvenser som kan oppstå dersom uheldige 

hendelser oppstår. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) Nedenfor er det en liste 

med eksempler av (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) hvor uheldige hendelser 

kan lede til konsekvenser i figur 18 ovenfor. 

 Uheldig endring av pasientdata. 

 En persons sykdomsdiagnose blir kjent for uvedkommende. 

 Omsetningstall lekker ut før kvartalsrapportering. 

 Feil i utbetalingsgrunnlag av trygd. 

 Feil i utbetalingsgrunnlag for MVA 

 Uautorisert endring for å påvirke offentlige utbetalinger. 

 Offentlige etat taper renommé etter oppslag i media om datainnbrudd 

 Bevismateriell blir ødelagt eller kommer på avveie, pga operatørfeil. 

 

Målet med at offentlige virksomheter plasserer sin tjeneste på ett av de fire risikonivåer, se 

figur 18 ovenfor, er at de da i neste omgang kan finne riktig sikkerhetsnivå som kan være 

egnet som løsning for autentisering og uaviselighet. (Fornyings og 

Administrasjonsdepartement, 2008) Med hjelp av forskjellige sikkerhetsparametere så har det 

blitt utviklet fire sikkerhetsnivåer. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) 

”Sikkerhetsparameter er en faktor som påvirker sikkerhetsnivået i løsningen hvis den endres” 

(Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008)  

 

Følgende sikkerhetsparametere blir brukt for å definere sikkerhetsnivåene: krav til 

autentiseringsfaktor(er), utlevering til bruker, sikring av autentiseringsfaktorer ved lagring og 

krav til uaviselighet. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) Nivået for sikkerhet 

for en tjeneste blir valgt etter risikonivå. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) 

Nedenfor, i figur 19, blir det nevnt eksempler på hvilke autentiseringsmekanismer som vil 

være egnet for de forskjellige nivåene. 
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Sikkerhetsnivå Eksempler 

1  Selvvalgt passord og brukernavn over nettet. 

 Identifisering med fødselsnummer. 

2  Fast passord, sendt ut i brev til folkeregistrert adresse. 

 Passordkalkulator uten passordbeskyttelse, minimum distribuert 

gjennom folkeregistrert adresse. 

 Engangspassordlister distribuert til folkeregistrert adresse. 

3  Passordkalkulator beskyttet med PIN-kode, der første PIN-kode 

er sendt i separat forsendelse. 

 Engangspassord på mobiltelefonen, der mobiltelefonen er 

registrert med en egen registreringskode distribuert til 

folkeregistrert adresse. 

 Person standard iht. kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. 

 Engangspassordlister benyttet sammen med fast passord og 

brukernavn. Valg av fast passord skal skje på bakgrunn av en 

engangskode sendt til folkeregistrert adresse. 

4  En tofaktorløsning, hvor en av faktorene er dynamisk, hvorav 

en av faktorene eller en registreringsfaktor er personlig utlevert. 

 Det benyttes spesialprogramvare som hindrer brukersted i å 

generere falsk dokumentasjon over hvem som står bak et 

informasjonselement. 

Figur 19: sikkerhetsnivå 

 

Som en ser av litteraturen er det viktig at en person kan bli identifisert som riktig bruker av et 

system, men like viktig er det at riktig buker vet at han/hun logger seg inn på riktig 

system/server. Dette sier (Jøsang, 2014) at ”serverautentisering kan man kalle det” (Jøsang, 

2014)  

 

4.12.2 Serverautentisering  

 

For å kryptere en forbindelse ende til ende så kan en bruke Transport Layer Security (TLS) 

som har mekanismer som beskytter sensitive data når det blir sendt ut på internett. (Polk, 

McKay, & Chokhani, 2014) TLS har erstattet Secure Sockets Layer (SSL) som autentisering 

og sikkerhets protokoll. (Burr et al., 2013) Det meste av sikker kommunikasjon på internett 

foregår over HTTPS, slik som nettbank, epost, og transaksjoner. (Durumeric, Kasten, Bailey, 

& Halderman, 2013) Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) har utviklet seg som 

standard for sikker surfing på internett. (Asghari, Van Eeten, Arnbak, & van Eijk, 2013) 
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HTTPS tar i bruk TLS sin krypterte transport protokoll. (Durumeric et al., 2013) TLS bruker 

kryptografiske sertifikater til å sikre kommunikasjon mellom nettlesere og servere. 

(Osterweil, McPherson, & Zhang, 2012) Se figur 20 nedenfor hvor nettsiden ”Minjournal” 

bruker HTTPS, det vil si at forbindelsen er kryptert, ende til ende. Jeg har brukt nettleseren 

Google Chrome til å åpne nettsiden minjournal.  

 

 

Figur 20: MinJournal bruker HTTPS 

 

I skjermdumpen i figur 21 nedenfor, er det en beskrivelse av forskjellige ikoner som er 

synelige, alt etter hvilken type nettsider en ser på. 

 

 

Figur 21: Ikon beskrivelse 
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Når jeg trykker på hengelås ikonet på minjournal, se figur 22 nedenfor, så åpnes det en side 

med informasjon om at nettsidens identitet har blitt bekreftet og under fanen ”tilkobling” er 

det informasjon om hvilken CA server som gir bekreftelsen og hvilken type kryptering som 

brukes. 

 

Figur 22: Hengelås 
 

Når jeg trykker på linken i blått hvor det står ”sertifikatinformasjon”, se figur 22 ovenfor så 

åpnes det opp en boks med informasjon, se figur 23 nedenfor. 

 

                        

Figur 23: Sertifikatinformasjon 



Unge pasienter 

62 
 

I figur 23 ovenfor er det en boks med informasjon om sertifikatet som utstedt til nettsiden 

”MinJournal” og sertifikatet garanterer identiteten til en ekstern maskin og beviser din 

identitet til en ekstern maskin. I sertifikatet kan en også se tiden som sertifikatet er gyldig. 

 

TLS benytter public key infrastrukture, (PKI) som består av mange forskjellige ”certificate 

authorities”, (CA) som er klarert av brukernes nettlesere til å gå god for identiteten til servere. 

(Durumeric et al., 2013) PKI er et hierarkisk system der man har en CA og en underliggende 

server og brukersertifikat og hvert sertifikat er unikt og kan verifiseres av CA. (Leira, 2007) 

CA signerer digitale sertifikater som knytter et nettsteds offentlige nøkkel med sitt 

domenenavn. (Durumeric et al., 2013) CA er en pålitelig tredjepart som alle partene skal 

kunne bruke for å verifisere hverandre. (Leira, 2007)  

 

TLS kan bruke en autentiseringstjeneste som gir sikkerhet for avsender eller mottakers 

identitet, og kan på den måten oppdage forfalskninger. (Polk et al., 2014) Det er en 

”handshake” protokoll som brukes til å bytte X509 sertifikat med en offentlig nøkkel for å 

godkjenne serveren og brukeren til hverandre. (Polk et al., 2014) Hvis en vil så kan en lage 

sine egne server og brukersertifikater, men ulempen er at ens egen CA vil være ukjent for 

brukerne da de ikke har noen mulighet til å kontrollere ektheten til sertifikatet. (Leira, 2007) 

Sertifikater som en lager selv kan sendes åpent gjennom epost til brukerne, men da overlater 

en til brukerne å utføre konfigurasjoner. (Leira, 2007)  

 

Alternativt sier (Leira, 2007) at en kan kjøpe et serversertifikat fra en organisasjon som har 

pre installert det offentlige sertifikatet til sin CA i operativ systemet til brukerne, men det kan 

utgjøre en sikkerhetsrisiko med sertifikater fra større CA, siden de fleste brukere ikke vil 

kontrollere om sertifikatet tilhører en server med rett navn, men nøye seg med å se om 

sertifikatet er gyldig. Dermed kan en få et gyldig sertifikat, men fra en server som er satt opp 

for ”phishing”. (Leira, 2007) Phishing betyr at en angriper avskjærer en internett brukers 

private informasjon. (Na, Kim, & Lee, 2014) 
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4.13 Oppsummering 
 

Kapittel 4 om teknisk sikkerhet er det lengste kapittelet i denne oppgaven. Det kommer av, 

som vi ser i kapittelet, at informasjonssikkerhet er svært omfattende og innholder mange 

forskjellige aspekter. Jeg begynte med å beskrive den historiske bakgrunnen til internett og 

om hvordan svakheter i designet til TCP/IP medfører at det er mange ulike trusler mot 

informasjonssystemer. Siste delen av kapittelet dreier seg om autentisering, 

brukerautentisering og serverautentisering og det er det som er det viktigste for brukere av 

forskjellige former for sosiale nettverk, informasjonssider og annet. At brukere kan med 

sikkerhet vite at de logger seg inn på riktig sosialt nettverk, får informasjon som en tredjepart 

ikke kan lese eller endre på. 
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5 Pasient sentrerte-sosiale nettverk 

Fra litteraturen har jeg funnet en rekk forskninger vedrørende unge pasienter og forskjellige 

former for PS-SN. De forskjellige PS-SN blir vist i figur 24 nedenfor. Dette er følgende 

kategorier: navnet på PS-SN, hvilke funksjoner det har, aldersgruppe (der det er oppgitt), 

hvilken sykdom det er beregnet på, og fra hvilket land det kommer fra. Alle PS-SN er 

internett baserte. 

Navn Funksjoner Alder Sykdom Land 

Upopolis Sende og motta 

epost 

Dele bilder 

Forum 

Gjøre lekser 

Holde kontakt 

med andre 

8-17 Generell Canada 

Etiobe Aktivitets logg, 

kontakte andre, 

utføre oppgaver, 

spill for å lære mer 

om kosthold 

11-15 Overvekt Spania 

Star Bright World Kommunikasjon, 

underholdning 

4-17 Generell USA 

Zora Underholdning 11-15 Organ 

transplantasjon 

USA 

MyTrack Aktivitets logg, 

forum, bilde 

deling, kontakt 

med andre 

18-25 Kreft Australia 

Realshare Forum, dele 

informasjon 

16-25 Kreft England 

kTalk Video, forum, 

beskjeder, blogg, 

profilside, 

18-35 Kronisk nyre 

sykdom 

USA 
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informasjonsside 

Diabit Forum, blogg, 

informasjonsside  

11-18 Diabetes Sverige 

IBOAA 

(Min forkortelse) 

Dagbok, 

handlingsplan, 

støtte fra lege 

Ungdom 

(Alder 

ikke 

oppgitt) 

Astma Danmark 

Figur 24: PS-SN 
 

I figur 24 ovenfor kan en se en rekke plattformer som har vært brukt i forsknings 

sammenheng på sykehus. Det finnes flere PS-SN enn de som er nevnes her. Grunnen til at jeg 

har tatt med disse PS-SN og ikke andre er fordi det eksisterer forskningsmateriale som jeg 

fant relevant for min oppgave siden de er rettet mot barn og ungdom.  

 

De PS-SN som er tatt med her er beregnet for barn, ungdom og deres familier og de viser seg 

å være effektive til å forbedre blant annet psykososiale forhold. (Whittemore et al., 2013), 

(Ritterband et al., 2003) Av den grunn er det utviklet en rekke PS-SN som støtte slik at den 

enkelte pasient kan enklere ta ansvar for sin egen helse. Da det er et økende behov for å 

fremme, ”disease self-management”, som kan oversettes som ”individets behov til å selv å ta 

seg av symptomer, behandling, fysisk og psykologiske forhold”. (J. Stinson, Wilson, Gill, 

Yamada, & Holt, 2008) 

 

I tillegg til de forskningsbaserte PS-SN som blir nevnt her så eksisterer det massevis av  

PS-SN beregnet for forskjellige pasientgrupper på internett. Flere av PS-SN kan ligne litt på 

Facebook, blant annet www.pasientlikeme.com og www.daylistrength.com kan hvem som 

helst registrere seg og opprette en profil, søke etter informasjon om medisiner, behandling og 

søke etter andre. Hvor noen er rettet mot en bestemt pasientgruppe, for eksempel diabetes, 

mens andre PS-SN er generelle og inkluderer alle pasientgrupper. De er ikke tatt med her 

siden de ikke er rettet spesielt mot ungdommer og jeg har heller ikke funnet noen relevant 

forskningsmateriale av de. Nedenfor blir det beskrevet flere PS-SN som har blitt brukt i 

forskningssammenheng på sykehus av barn og ungdommer. 
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5.1 Upopolis 

 

Figur 25: Upopolis 

Det er en lukket PS-SN for unge pasienter i Canada som tilbyr en privat og sikker Facebook 

lignede nettverk.(van der Velden og El Emam 2013) Det hjelper dem med å holde kontakt 

med familie og venner, dele erfaringer og holde seg oppdatert med skolearbeid. Upopolis har 

chatt, forum, bilde album, blogg, e-post og informasjon som er alders tilpasset hvert enkelt 

medlem. (“Upopolis,” n.d.) 

5.2 Etiobe 

 

 

Figur 26: Etiobe 

Det skal hjelpe overvektige barn til å få bedre kontroll over kosthold og vekten sin. Etiobe er 

sammensatt av tre ulike programmer, Clinician Support System (CSS), Home Support System 

(HSS) og Mobile Support System (MSS). Ved hjelp av CSS kan terapeuten overvåke barnas 

fremgang i sanntid, og endre behandlingen. Etiobe kan hjelpe de med å passe på spisevaner, 

gjøre lekser og oppgaver, loggføre fysisk trening, med mer.  
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HSS dette programmet kalles "The ETIOBE kamerater" og det brukes av pasienter hjemme, 

over en PC-plattform koblet til Internett. Barn kan logge på og ta kontakt med sin terapeut, 

andre brukere og også få tilgang til de oppgaver og aktiviteter som klinikeren har 

programmert for dem, samt andre funksjoner. I MSS brukes en PDA hvor barna kan være 

kontinuerlig i kommunikasjon med de andre programmene, CSS og HSS. En av de viktigste 

funksjonene til PDA er selvrapportering for opptak av matinntak og fysisk aktivitet. (Banos et 

al., 2012) 

5.3 Starbright World  

 

Figur 27: Starbright world 

I USA har det blitt testet et nettverk som heter Starbright World (SBW) som er et nettbasert 

virtuelt miljø designet til å få alvorlig syke barn til å bruke et interaktivt samfunn hvor de kan 

spille spill, lære om sin medisinske tilstand, eller snakke med andre kronisk syke barn.  

De som sto bak studiet ønsket å finne ut om SBW kunne påvirke smerte, humør, sinne, 

ensomhet, problematisk atferd og villighet til å komme tilbake til behandling. For å teste sin 

hypotese om at SBW gir en fordel med å distrahere brukeren fra å tenke på sin sykdom brukte 

de en begrenset vekslende behandling som ble designet for å måle sinne, smerte og humør.  
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For å teste en mer langtidsvirkende fordel med å bruke SBW ble ensomhet og problematisk 

atferd målt på sykehuset på slutten av studiet. Prosess informasjon ble også samlet inn slik 

som brukervennlighet, frustrasjon og generell tilfredshet av systemet. Foreldrene mente at 

barna hadde blitt mye mindre tilbaketrukket og trenger mindre hjelp til å mestre angst og 

barna var mer villig til å komme tilbake til sykehuset til ny behandling. (Battles og Wiener 

2002) Foreldrene sa også at barna deres var mindre ensomme og deprimerte og at de hadde 

mer energi. (Battles og Wiener 2002), (Brokstein, Cohen, og Walco 2002), (Cashin og Witt 

2010)  

5.4 Zora  

 

Figur 28: Zora 

Zora er en virtuell verden. Rammeverket for Zora er ”Positive Technological Development” 

(PTD) det er et system som er med på å øke forståelse av hvordan ungdom kan bruke 

pedagogisk teknologi. PTD modellen ser på seks variabler som anses som viktige i litteraturen 

om hvordan ungdom utvikles. De seks variablene er kompetanse, selvtillit, forbindelse, 

omsorg, karakter og bidrag. (Chau og Bers 2006) 

 

Det har blitt utført en case-studies hvor PTD teoretisk rammeverk og Zora’s virtuelle læreplan 

har vært brukt i to forskjellige tilfeller for unge som trenger medisinsk hjelp. Det har vært 

prøvd på post transplanterte pediatriske pasienter og pediatriske kreft pasienter. For begge 

pasientgruppene var hensikten med studiet å finne ut om Zora blant annet kan egne seg som et 

tilskudd for den enkelte unge pasient slik at de lettere kunne komme i kontakt med andre unge 
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i samme situasjon, opprettholde håp og rekreasjon. (Bers et al., 2010) Funn fra deres 

kvalitative innsamlede data viser at det ble identifisert tre temaer:  

 Økt følelse av normalitet  

 Økt følelse av selvtillit og bidrag  

 Økt sosialt nettverk.  

Temaet om forbedring i følelse av normalisering. Ble vist hos pasienter som følte at det å 

komme i kontakt med andre som hadde vært igjennom det samme som dem selv ga dem økt 

følelse av normalitet. (Bers og Cantrell 2012)  

5.5 MyTrac 

I en studie utført i Australia så de på hvordan de kan hjelpe unge mennesker med kreft til å 

komme seg ut av isolasjon med hjelp av MyTrac. MyTrac er en spesialbygd PS-SN beregnet 

for å hjelpe unge pasienter med kreft. Syv personer i alderen 18-25 år deltok i en studie som 

pågikk i tre måneders. Det ble foretatt dybde intervju, spørreskjema og analyse av systemets 

lydlogg, som dokumenterte deltakernes bruk og erfaring med systemet.  

 

Resultatet av studiet var at de fant ut at de fleste deltakerne tok kontakt med andre 

medlemmer. Hvor de utvekslet sine forskjellige interesser. Disse funnene er med på å styrke 

ideen om at personer med en bestemt type sykdom kan finne det nyttig i å komme i kontakt 

med andre med samme type sykdom og på samme alder. (O’Keeffe og Clarke-Pearson 2011), 

(Davis et al., 2008)  

5.6 Realshare 

 

Figur 29: Realshare 
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I England ble det gjennomført et fem måneders langt studie om hvorvidt Realshare, som er en 

PS-SN som er designet for å danne et nettsamfunn spesielt for tenåringer og unge voksne med 

kreft i South West regionen i England. Det kan hjelpe pasientene til å komme i kontakt med 

andre med samme sykdom. Funn fra studiet viser at unge mennesker har behov for å komme i 

kontakt med andre brukere med lignende erfaringer. De brukte forumet i utgangspunktet for å 

dele personlige historier og følelser ved å diskutere den følelsesmessige belastningen det er å 

ha kreft, og brukere ga og mottok emosjonell støtte til hverandre. (Brunton og Panteli 2011)  

5.7 kTalk 

 
Figur 30: Ktalk 

Har som formål å legge til rette for deling, utveksling av sosial, emosjonell støtte og deling av 

informasjon som er relevant for den enkelte nyre pasient. kTalk er designet av unge 

mennesker for unge mennesker. Der kan de som har nyre sykdom møte andre med samme 

sykdom. De kan støtte hverandre og dele erfaringer. kTalk har forum side for diskusjoner, 

motta nyheter på epost, stille spørsmål, informasjonsside og ressursside. (Zheng et al., 2010) 

5.8 Diabit 
 

 

Figur 31: Diabit 
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En forsknings basert plattform beregnet på ungdom med diabetes 1 hvor de ønsket å finne ut 

pasientenes og foreldres holdninger til et nettverk tilpasset denne pasientgruppen. (Nordqvist, 

Hanberger, Timpka, & Nordfeldt, 2009) Denne PS-SN har sosiale nettverksfunksjoner slik 

som blogg og behandlingsinformasjon. Nettverket inkluderer også omfattende tekstsider, 

utdannings videoer og online simuleringsprogrammer. Informasjonen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og klinisk praksis og rettet mot å skape en troverdig og pålitelig 

kilde til informasjon. Spesifikk diabetes relatert informasjon på 13 hovedtemaer, delt inn i 99 

underemner/websider som ble skrevet av en forfatter gruppe bestående av en sykepleier, en 

lege, og en dietetiker.  

 

Resultatet av studien tyder på at Diabit har et stort potensial for å støtte unge pasienter med 

type 1 diabetes og deres foreldre, forbedre deres evne til å hente informasjon. Slike tjenester 

bør være nøye vedlikeholdt av helsepersonell som er aktive på nettverket med ny informasjon 

og oppdateringer på feltet. (Nordqvist et al., 2009) 

 

5.9 IBOAA 
 

Internett basert overvåkning av astma. Det ble utviklet i samarbeid av det danske astma og 

allergiforbundet og et farmasi firma. I en studie har de undersøkt hvilke bidrag PS-SN har gitt 

astmatikeres mulighet til å kontrollere sin sykdom. Resultater fra en seks måneders 

randomisert klinisk studie med spørreskjema om livskvalitet for astmatikere viste bedre 

astmakontroll blant personer i en internett basert astma kontrollgruppe i forhold til de som 

fikk en tradisjonell oppfølging. Disse resultatene viser til potensielt forbedret astma kontroll 

når de bruker internett basert overvåking og opplæringsverktøy. (Rasmussen, Phanareth, 

Nolte, & Backer, 2005) 

 

5.10 Oppsummering  

 
I dette kapittelet har jeg beskrevet PS-SN beregnet for barn, unge og deres familier. Dette er 

PS-SN som har vært i bruk i forskningssammenheng forskjellige steder i verden. Fra 

litteraturen kommer det frem hvor stor nytte barn, unge og deres familier har av slike nettverk. 

På nettverkene kan medlemmene møte andre som er i samme eller i en lignet situasjon som 

dem selv.  
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Der har de også tilgang på pålitelig helseinformasjon som er relevant for deres egen 

behandling. Dessverre så kommer det ikke frem fra litteraturen på hvilken måte plattformene 

som de har brukt til å utvikle PS-SN egner seg sikkerhetsmessig til dette formålet. 
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6 Metoder  
 

I dette kapitelet vil jeg beskrive de metoder som jeg brukt i denne oppgaven. Jeg starter med å 

forklare kvantitative forskningsmetoder og kvalitative forskningsmetoder. Det å velge mellom 

disse to forskningsmetodene vil av være avhengig av hva det er en forsker på, og hvilke type 

data det vil være hensiktmessig å samle inn. (Silverman, 1998) 

6.1 Kvantitative forskningsmetoder 

Ble opprinnelig utviklet innen naturvitenskapen for å studere naturlige fenomener. Det brukes 

for å lage statistikker, matematiske og numeriske data. Denne formen for tallmateriale er 

sentralt for kvantitative undersøkelser fordi det gir en grunnleggende forbindelse mellom 

empirisk observasjon og matematisk uttrykk for kvantitative forhold. (Myers, 1997)  

 

I min data innsamling har det ikke vært hensiktmessig å benytte meg av kvantitative 

forskningsmetoder siden jeg ikke trenger statistikker, matematiske og nummeriske data. I min 

data innsamling må jeg utføre intervjue, observere og ha workshop for å få svar på mine 

spørsmål. 

6.2 Kvalitative forskningsmetoder 

 
Ble utviklet innenfor samfunnsvitenskapen for å studere sosiale og kulturelle fenomener. 

Kvalitative forskningsmetoder går i dybden i dataene for å forstå menneskelig adferd. 

Kvalitative data kilder inkluderer intervjuer, observasjoner, lyd og video opptak, workshop, 

fokus grupper, dokumenter og tekst og spørreskjemaer. (Myers, 1997) 

6.3 Observasjoner 

 

Det er en av metodene innenfor kvalitative forskningsmetoder. I artikkelen” Ethnographic 

field methods and their relation to design” står det “Det som er bra med denne metoden er at 

en kan se forskjellen mellom hva mennesker sier og hva de gjør”. (Blomberg, Giacomi, 

Mosher, & Swenton-Wall, 1993) I den samme artikkelen nevnes to forskjellige former for 

observasjoner. 
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 Fluen på veggen 

Det går ut på at den som utfører forskningen forholder seg passiv mens observasjonen 

av deltakerne pågår. Utfordringen men denne metoden er at deltakerne kan føle at det 

er rart å bli observert av en fremmed, og de kan dermed oppføre seg unaturlig. 

 

 Deltakende observatør  

Det er det motsatte av den forrige. Her må forskeren selv delta i aktiviteter og samtidig 

utføre observasjonen. Det kan være en utfordring å delta i aktiviteter samtidig som en 

skal observere og å ta notater.  

 

I denne oppgaven brukte jeg metoden deltakende observatør da ekspert gruppen Kulu 

gjennomførte brukertesting av nettverket Sprinklr. Jeg fortalte de hvilke oppgaver som 

skulle utføres, men de måtte selv finne ut hvordan oppgavene kunne bli utført. Jeg fant 

ut at det å ta notater samtidig med å være deltakende observatør var en utfordring.  

 

6.4 Intervju 

Forskere kan bruke intervju som et tillegg til observasjonsmetoder, for om mulig å få en bedre 

forståelse av det som skjer under observering av aktiviteter som utføres. (Crang og Cook 

2007) Intervjuer, er generelt en grunnleggende metode for innsamling av data innenfor 

kvalitative forskningsmetoder. Forskeren bruker en induktiv metode i datainnsamlingen 

uavhengig av om intervju metoden er åpen, strukturert, eller del strukturert. (Firmin, n.d.) 

 Strukturert intervju  

For denne type intervju stiller forskeren en rekke forhåndsdefinerte spørsmål til 

deltakerne i en bestemt orden. 

 

 Ustrukturert intervju 

Denne formen for intervju kan ses på som en uformell samtale mellom forsker og 

deltakerne med åpne spørsmål. Denne formen for intervju gjør det mulig å starte med 

vage, generelle spørsmål.  

 

 



Unge pasienter 

75 
 

 Del strukturert intervju 

Denne formen for intervju har forhåndsbestemt sett av åpne spørsmål, men den er ikke 

begrenset til de forhåndbestemte spørsmålene. Den gir mulighet for intervjueren til og 

utforske spesielle temaer eller svar. Del strukturerte intervjuer brukes til å forstå 

hvordan noe fungerer og hvordan det kan forbedres. Den tillater deltakerne å diskutere 

og ta opp saker som intervjueren kanskje ikke har vurdert. 

 

I denne oppgaven jeg utført del strukturert intervju av ekspertgruppen Kulu og av 

Professor Audun Jøsang som er ekspert på informasjonssikkerhet. Denne intervju 

metoden gjorde det mulig for meg å ha noen forhåndbestemte spørsmål som jeg ønsket 

å få svar på og som igjen kunne lede til diskusjon.  

 

Ved hjelp av denne måten å intervjue på fikk jeg større forståelse for hvordan de 

fleksible personvernsinnstillingene fungerer i nettverket Sprinklr av ekspertgruppen 

Kulu og jeg fikk mye informasjon om aktuelle trusler innenfor informasjonssikkerhet 

av Professor Audun Jøsang. 

 

6.5 Workshop 

Gruppen Kulu gjennomførte en workshop på Ahus.  Kulu gruppen består av fire 

masterstudenter med meg. Vi var der sammen med masterveileder og en doktorgradsstudent 

for å utføre ulike aktiviteter sammen med ungdomsrådet ved A-hus. 

 

Vi hadde organisert workshopen på følgende måte. Prosjektmedlem 1startet først med sin 

aktivitetsdel som foregikk med alle til stede. Etter det så gikk prosjektmedlem 2, 3 og jeg til 

hvert vårt rom. Prosjektmedlemmene 2 og 3 hadde to ungdommer hos seg pr sesjon. 

Min aktivitetsdel var kun egnet for en ungdom pr sesjon. Som beskrevet under metoder, 

brukte jeg kortsortering for å finne ut hvordan ungdommen deler med andre på Facebook og 

om det ville være annerledes med nettverket Sprinklr.  
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6.5.1 Kortsortering 

 

Figur 32: Kortsortering 

 

I figur 32 kan en se at jeg bruker metoden kortsortering. Kortsortering er en brukersentrert 

design metode. Det er en rask, billig og pålitelig metode, som gir ideer til designprosessen. 

(Spencer, n.d.) Kortsortering involverer en sortering av en rekke kort, hvor hvert kort har et 

navn eller en funksjon, deltakerne legger kortene slik at det gir de en mening. (S. Hannah, 

2005)  

 

Det er to kortsorteringsmetoder, lukket sortering og åpen sortering.  Ved lukket sortering er 

grupperingene definert av forskeren og deltakerne legger kortene i definerte grupper. Åpen 

sortering kan deltakerne selv bestemme egne grupperinger og sette navn på dem. (S. Hannah, 

2005) 

 

Jeg valgte å bruke lukket kortsortering siden grupperingene på forhånd var definert av meg. 

Jeg brukte bilder, som ikke er kopi beskyttet, for lettere å kunne illustrere temaet. Jeg ga hvert 

bilde et beskrivende ord. Dette gjorde jeg fordi jeg ønsket at å få deltakerne lettere til å tenke 

rundt spørsmålene. Jeg skrev ut bildene og laminerte de for at de skulle være mer holdbare. 

Jeg lagde følgende fire grupperinger av personer deltakerne kan dele med, slik som, familie, 

venner, venner av venner og alle. I tillegg hadde jeg lagd åtte kategorier av hva deltakerne kan 

dele, bosted, profil, bilder/video, statusoppdatering, hobby, diagnose, kontakt informasjon og 

hendelser. 
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Jeg ønsket svar på hvilken gruppe av kategorier ungdommene plasserer hvor på spørsmål jeg 

stilte til dem. Jeg ba deltakerne tenkte høyt mens de valgte gruppering, noe som var med på å 

gi meg et klarere bilde av deres refleksjoner og tanker. Deltakerne fikk spørsmål om hva vil 

de dele med hvem. For. eksempel, hvem vil du dele ferie bilder med? Deltakerne kunne velge 

mellom fire forskjellige grupperinger av personer for hvert spørsmål. Etter at vi var ferdig 

med Facebook ble det samme gjentatt med Sprinklr for å finne ut om det ville vært noe 

annerledes. 

 

Jeg tok lydopptak av deltakerne mens de sorterte kortene og det er flere fordeler med å ta 

lydopptak under intervjuer eller i samtaler med deltakere. Crang og Cook sier at det tar tid å ta 

notater og at det er distraherende og at ved å ta opp intervjuer eller samtaler så reduserer enn 

muligheten til missforståelser. (Crang og Cook 2007) Det var bra å kunne fokusere på den 

enkelte deltaker istedenfor å ta notater underveis, spesielt siden det kun var satt av åtte 

minutter til hver deltaker. Ungdommene hadde underskrevet et samtykke skjema hvor de 

godkjente bruk av lydopptak. I samtykke skjemaet ble de også gjort oppmerksom på hvordan 

lydopptaket ville bli tatt vare på og at lydopptaket vil bli slettet. 

 

6.6 Oppsummering 

 
I dette kapittelet har jeg beskrevet de metoder som jeg har brukt i denne oppgaven. Jeg har 

brukt kvalitative forskningsmetoder og i den forbindelse har jeg brukt metodene deltakende 

observatør, del strukturert intervju, lukket kortsortering og workshop.  
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7 Sosiale nettverks plattformer  

 
En definisjon når det gjelder generelle SNS som for. eksempel Facebook av Boyd og Ellison 

(2007) ”Det er en nett basert service som tillater individer til å opprette en offentlig eller en 

delvis offentlig profil innenfor et avgrenset system. Vise en liste av venner som de deler en 

forbindelse med. Se og gå igjennom en liste med venner og deres vennelister”. (Boyd og 

Ellison 2007: 211, min oversettelse)  

 

Denne definisjonen vil også være aktuell i forhold til det å utvikle en nisje PS-SNS.  

I PS-SN, Sprinklr vil det være mulig for brukerne å opprette det som definisjonen ovenfor 

kaller delvis offentlig profil. Der kan de ha en liste med venner som de har en relasjon til. De 

kan se på sine venners profiler og hvem deres venner er venner med. En PS-SN for unge 

pasienter må være basert på en plattform som gjør det mulig å ha en lukket PS-SNS. 

Plattformen må også kunne tilby fleksible personvernsinnstillinger slik at det enkelte medlem 

kan ha full kontroll på all informasjon om seg selv. For at personvernet skal kunne bli 

beskyttet så må det være innebygde sikkerhetsmekanismer i plattformen, hvis ikke, så må det 

kunne legges til ved hjelp av plugin.  

 

7.1 Hvorfor ikke Facebook? 

I figur 33 og 34 nedenfor kan en se at Facebook sin standard innstilling for personvern, 

tidslinje og tagging. I figur 33 kan en se at hvem som kan få se ens fremtidige poster på 

Facebook er som standard satt offentlig. Det vil si at informasjonen er tilgjengelig for hvem 

som helst. Hvem som kan få se hendelser på tidslinjen i figur 34 er satt til venner av venner. 

Disse innstillingene medfører at det enkelte medlem må selv utføre endringer hvis 

medlemmet ønsker å skjerme seg mot utenforstående personer. Det er uheldig at brukerne 

selv må foreta et aktivt valg for endre på personverninnstillingene i Facebook. Det er også 

vanskelig å finne frem til vilkår og betingelser og det hjelper heller ikke at policyer er skrevet 

på et vanskelig juridisk språk. (Bae Brandzæg og Luders 2009) Jøsang (2014) mener også at 

policyer på sosiale nettverk kan være vanskelig ”så har vi det med policy, og det er vanskelig 

å lese policy, og de skifter policy hele tiden”. (Jøsang 2014) 
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Figur 33: Standard innstillinger personvern 

 

 

Figur 34: Standard innstillinger for tidslinje 

 

Selv om Facebook er en SNS og ikke en PS-SN så er det umulig og ikke å spørre seg om 

Facebook kunne ha blitt brukt som en PS-SN for unge pasienter. Det er uten tvil det mest 

kjente SNS og som har desidert flest medlemmer. I Norge er det ca 2,2 millioner registrerte 

medlemmer og på verdensbasis er det ca 1,15 milliarder medlemmer. (Statistikk, 2013), 

(Irgens, 2012) Siden det er et veldig populært SNS er det mange som vil mene at det kanskje 

kan egne seg som en PS-SN. Det kunne muligens ha vært en fordel å bruke Facebook siden 

aller fleste i aldersgruppen 13-25 år antakeligvis er medlemmer der og ved å lage en egen side 

på Facebook beregnet for unge pasienter så kunne de ha sluppet å registrere seg på enda en 

SNS.  
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I ”Not all my friends need to know” rapporterer Van der Velden og Emam at de utførte semi 

strukturerte intervjuer av 20 sykehus innlagte pasienter i alderen 12-18 år og der kom det frem 

at ”Facebook er ikke et sted hvor ungdom ønsker å være syk, men et sted de vil være som de 

andre på deres alder”. Det viser seg at unge pasienter ikke ønsker å annonsere for alle sine 

venner på Facebook at de har en sykdom. De fant også ut at intervju objektene hadde flere 

behov og at de derfor er registrert på forskjellige SNS basert på hvilket behov de har. (van der 

Velden og El Emam 2013) 

 

En annen utfordring er at hoved serverene til Facebook i USA. Slik at her i Norge har vi ingen 

kontroll på hvordan informasjonen blir ivaretatt av Facebook. Det at serverne er utenfor 

Norge er et viktig argument for at Facebook er uegnet til bruk som en PS-SN for unge 

pasienter. Det er strenge regler for sensitive personopplysninger i Norge, noe som medfører at 

serveren for plattformen til en PS-SN for unge pasienter, må stå i Norge, hvor norske lover og 

regler for personvern blir fulgt. (“Lov om behandling av personopplysninger,” 2013)  

 

Det er tydelig at det er mange som bekymrer seg for hvordan personvernet blir ivaretatt av det 

populære nettverket. Det kan en lese i den engelske nettavisen dailymail. (Woollaston, 2013) 

hvor det står at Facebook har mistet 11 millioner bruker. Av de spurte er det 43 % som oppgir 

at de har sluttet å bruke nettverket fordi de er bekymret for personvernet. (Woollaston, 2013) 

På bakgrunn av informasjonen ovenfor, så vil det på spørsmålet om det går an å bruke 

allerede eksisterende SNS, slik som Facebook, Bebo, Google+ eller andre tilsvarende SNS, så 

vil svaret være nei. 

7.2 Krav til plattformer 
 

Kravene som jeg stiller til plattformene har jeg kommet frem til som følge av litteraturen på 

området. Som jeg nevnte angående Facebook i punkt 7.1, så har de servere plassert utenfor 

Norge. Deres servere er ikke underlagt norske lover og regler i forhold til sensitive 

personopplysninger. Det er flere plattformer hvor det ikke er mulig å ha plattformen på andre 

servere enn den serveren som utviklerne av plattformen bestemmer. Det er derfor helt 

nødvendig at PS-SN for unge pasienter må være på en egnet server som er underlagt norske 

lover og regler for sensitive personvernopplysninger. (“Lov om behandling av 

personopplysninger,” 2013) PS-SN, Sprinklr skal være på en server på Akershus 

Universitetssykehus i Lørenskog og det er det som menes med en egnet server. 

http://www.dailymail/
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Kravet til bærekraftighet kommer av at PS-SN er ment å være et tilbud til unge pasienter over 

tid. Begrunnelse til hvorfor åpen kildekode er et krav kommer av at PS-SN skal tilhøre et 

offentlig sykehus og ifølge litteraturen har det offentlige i Norge som målsetning og ikke å 

være avhengig av proprietære programmer som kan føre til markedsdominans. 

(Moderniseringsdepartementet, 2005) De kravene som jeg har nevnt ovenfor kaller jeg 

overordnede krav og de er absolutte.  

 

De neste kravene kaller jeg praktiske krav eller ønskelige krav, men det mener jeg at en 

plattform må ikke nødvendigvis innfri alle kravene. Jeg har satt opp at det er ønskelig at det 

helst skal være gratis, men det trenger ikke å være det. Siden PS-SN er beregnet for norske 

forhold så er det naturligvis en fordel om plattformen til å utvikle PS-SN er å få på norsk 

språk. Ifølge litteraturen så er de fleste ungdommer vant til å bruke det som blir beskrevet som 

mobile teknologier i litteraturen (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011), (Ellison, Steinfield, & 

Lampe, 2007) Det kan derfor være en fordel om plattformen også tilbyr en applikasjon til 

mobiltelefon. 

 

7.2.1 Overordnede krav 

Det er flere krav som er påkrevd, og det første kravet er at det må være mulig ha plattformen 

til PS-SN på en server som er underlagt norske lover og regler for sensitive 

personvernopplysninger. (Andreassen et al., 2006) Dette er også viktig med tanke på at de 

som kommer til å være brukere av systemet skal kunne vite at de kan utrykke seg fritt ovenfor 

hverandre, og at ingen informasjon om dem er tilgjengelig for utenforstående. (Pritts, 2008) 

 

Fra kapittel 4 om teknisk sikkerhet kom det frem av (Jøsang, 2014) at det er viktig å kunne 

autentisere at det er riktig bruker som logger seg på et system og det kan gjøres med 

brukerautentisering, samtidig at det er viktig at brukeren vet at hun/han logger seg inn på 

riktig nettverk og ikke et jukse sosialt nettverk. At brukeren skal ha vishet om at hun/han 

logger seg inn på riktig sosialt nettverk sier (Jøsang, 2014) heter serverautentisering. Som 

krav til innlogging mener (Jøsang, 2014) at en må ha ”autentication assurance, autentiserings 

forvisning eller robusthet kan vi kalle det, den kan vel ligge på forskjellige nivåer, så hvilket 

nivå ønsker man og det er avhengig av sensitiviteten til informasjonen som er, som den skal 

beskytte”. (Jøsang, 2014) For å beskytte informasjon så bør det brukes kryptering ende til 

ende ved å bruke SSL, TLS som er en form for virtuell privat nettverk. (Jøsang, 2014) 
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Et annet krav som er påkrevd er at plattformen må kunne anses for å være bærekraftig.  Den 

mest siterte definisjonen av bærekraftig er ”kapasitet til å tåle, og bærekraftig utvikling som 

møter behovene uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket 

sine behov”. (Harlem Brundtland 1987: s 15, min oversettelse) Hvorvidt programvaren til en 

plattform er bærekraftig er påvirket av både tekniske og ikke tekniske faktorer.  

 

Tekniske faktorer pleier å fokusere på hvordan gjenbruk av programvaren er, det vil si, at 

programvaren har et potensial for tilpassning, de ikke tekniske faktorer omfatter hvordan et 

prosjekt styres og finansieres. For å være bærekraftig over tid så må programvaren være både 

nyttig og tilpassningsdyktig. Den må kunne utvikle seg etter som brukernes behov endrer seg. 

Potensialet for gjenbruk er derfor en viktig faktor i det å være bærekraftig. (Garder, 2013) 

Det er to andre faktorer som jeg også må ta hensyn til for å kunne avgjøre om programvaren 

er bærekraftig.  

 

Den første faktoren om en plattformen er bærekraftig eller ikke, kan antall utviklere som 

holder på med utviklingen av teknologien si noe om. Det er lett å anta, er det få utviklere kan 

det være vanskeligere å få support/støtte hvis en trenger det, og når det er få utviklere kan det 

medføre at videre utvikling av teknologien kan stoppe opp. Den andre faktoren på om det er 

bærekraftig er om det viser seg at det er mange kjente og store organisasjoner som benytter 

seg av en bestemt plattform. Det at en plattform er bærekraftig vil bli sterkt vektlagt med 

tanke på at PS-SN for unge pasienter må kunne eksistere fremover i tid. Det siste kravet som 

er påkrevd er at plattformen må være basert på åpnekildekode, og hvorfor blir gått igjennom 

nedenfor figur 35. 

Plattformen Skal være på en server på Akershus 

Universitetssykehus.  

Autentisering 

 Brukerautentisering 

 

 Serverautentisering 

 

 Ende til ende 

kryptering 

Brukeren må bli identifisert med hjelp av 

”autentication assurance, autentiserings forvisning 

eller robusthet.  

Bruke sertifikater som identifiserer at det er riktig 

server og sosialt nettverk. 

 

Bruke SSL, TlS som er en form for VPN og på den 

måten blir det brukt en privat kanal. 
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Bærekraftig Skal kunne eksistere i fremtiden. 

Åpen kildekode Økt sikkerhet. Mulighet til å gå igjennom alt av 

kildekode. 

Figur 35: Overordende krav 
 
 

7.3 Åpen kildekode 

Forklarer først hva som menes med åpen kildekode og deretter hvorfor åpen kildekode 

vektlegges i denne oppgaven. ”Åpen kildekode betyr at brukeren har tilgang til selve 

kildekoden i en programvare og kan endre denne, videredistribuere den med eller uten 

endringer”. (Engelfriet 2010, s48, min oversettelse) Det er mulig å lage nye programmer 

basert på hele eller deler av kildekoden. (Engelfriet, 2010) Åpne kildekode er også viktig med 

tanke på sikkerhet. (Webster, 2011) 

 

Det er riktig nok ulikt syn på om åpen kildekode gir større sikkerhet eller ikke. (Webster, 

2011) Det som er et viktig argument for at åpen kildekode fører til større sikkerhet, er at 

utviklere har en full kontroll på alt av linjekoder slik at en kan unngå at det blant annet kan 

finnes skjulte bakdører som lar andre få tilgang til systemet. (Moderniseringsdepartementet, 

2005), (Shinder, 2013)  

 

Alternativet til programvare med åpen kildekode er proprietær (produsent eid) programvare 

med lukket kildekode hvor kun produsenten har tilgang til koden og kan gjøre endringer 

(Hansæl, 2012) Proprietær programvare har ofte begrenset bruksrett og bruksretten kan endres 

eller opphøre. (Hansæl, 2012) Leverandør eide (proprietære) systemer taper terreng og 

systemer med åpen kildekode er nå markedsledende innen mange områder som databaser, 

serverdrift, publiseringssystemer med mer. (Hansæl, 2012) De fleste bedrifter bruker 

programvare med åpen kildekode, kanskje uten å være klar over det selv. (Hansæl, 2012) Den 

som har laget koden er den som har opphavsrett til koden, men det begrenses til å nevnes i 

lisensvilkårene. (Hansæl, 2012) 

 

Med proprietær programvare, har man ikke lov til å undersøke eller endre programvaren, 

og kildekoden er hemmelig. (Hansæl, 2012) I tillegg kan lisensen ha begrensninger som er 

ment å sikre produsentens salgsinntekter, som forbud mot videreformidling. (Hansæl, 2012)I 

noen tilfeller har brukeren ingen rettigheter ut over å kjøre programmet på en 
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bestemt datamaskin låst til et bestemt produkt. (Hansæl, 2012) Det finnes flere ulike 

lisensmodeller som brukes til åpen kildekode programmer. (Webster, 2011) Den vanligste er 

GPL (General Public Lisence). Fra GNU sin nettside ” GNU General Public License er ment 

å garantere din frihet til å dele og endre alle versjoner av et program - for å sikre at den forblir 

fri programvare for alle sine brukere.” (“gnu.org,” 2007) 

 

Diskusjonen åpen kildekode versus lukket er en aktuell debatt ved UIO.(Tidemann, 2013) 

Ledelsen ved UIO har bestemt seg for å innføre Microsoft Echange programvare fordi de 

ønsker å ha e-post, kalender og rombestilling i ett og samme system. (Tidemann, 2013) Dette 

førte til en debatt blant flere ansatte.  

 

Forsker Maja Van der Velden ved institutt for informatikk sier i nettavisen for Universitet i 

Oslo, Uniforum, at ”hun er bekymret for å la en stor kommersiell markedsaktør overta 

kontrollen over teknologien ved Universitetet”. Professor Diana Santos ved institutt for 

litteratur sier at ”det største problemet er at Universitetet mister kontrollen over kildekoden 

slik at det ikke vil være mulig å gjøre endringer”. Førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket 

Knut Hegna mener ”diskusjonen åpen versus lukket kildekode ikke har blitt mindre aktuelt 

etter at det ble kjent i media at den hemmelige tjenesten i USA, NSA, samarbeider med de 

store programvareleverandørene for å lage bakdører som omgår lokal sikkerhet”. Det er også 

de som stiller seg positive til lukket kildekode. Universitetets IT-sjef Lars Inge Oftedal og 

prosjektleder Øyvin Wormnæs i USIT, er mest opptatt av at brukeropplevelsen blir best mulig 

for flest mulig av UiOs brukere og de er ikke bekymret for at kildekoden er lukket. 

(Tidemann, 2013) 

 

7.3.1 Praktiske krav 

Av pratiske eller ønskelige krav vil det regnes som en fordel om plattformen også har en 

applikasjon til bruk på mobiltelefoner. Siden brukergruppen av systemet er i aldersgruppe 13-

25 år og de er vant til å bruke applikasjoner til mye forskjellig.  

 

Det er ikke et absolutt krav at plattformen må være gratis, men programvare som er basert på 

åpen kildekode pleier som regel å være gratis. Det er et stort ønske om at det ikke skal koste 

noe verken for de som skal bruke PS-SN eller for sykehuset som skal drifte det. De 

plattformene som er gratis har ikke dårligere eller færre funksjoner enn de kommeriselle og 
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det er heller ingen ting som tyder på at de er dårligere på sikkerhet.  

Derfor mener jeg det går an å forsvare at det fokuseres kun på de som er gratis. Se oversikt 

over praktiske krav i figur 36 nedenfor. 

Gratis  Ingen form for kostnader, lisenser med mer.  

Norsk En fordel, men om en plattform ikke oppgir at de har norsk språk så 

er ikke det umiddelbart negativt siden det kan være at vi selv kan 

utføre det som trengs av språk endringer 

App til mobil En fordel om programvaren også har app, med tanke på at vår 

brukergruppe er i alder 13-25 år og de er vant til å bruke 

applikasjoner på mobilen. 

Figur 36: Praktiske krav 
 

7.4 Sammenligne plattformer 

For å utføre en sammenligning av forskjellige plattformer har jeg tatt utgangspunkt i en 

oversikt over slike plattformer på Wikipedia. Der er det en liste med 26 plattformer og hver av 

dem blir beskrevet med hjelp av 27 kategorier som er vist nedenfor. 

 

Kategoriene er, lisens, gratis, åpen kildekode, versjon, språkkode, installering, singel sign on 

(SSO), RSS, aksesskontroll, Wiki, forum, blog, media deling, beskjeder, hendelser, sosial, 

grupper, tagging, tilkobling, bokmerke deling, meningsmåling, kundeoppfølging, support, 

tilpasse. 

 

Oversikten på Wikipedia er ikke helt oppdatert, da det viser seg at det er flere plattformer som 

ikke er i aktivitet lengre. Noen plattformer står oppført som gratis, men er likevel ikke det. Jeg 

går derfor nøye gjennom hver enkelt av plattformene for å finne ut om opplysningene som er 

oppgitt på Wikipedia stemmer.  

 

Dette er linken til siden på Wikipedia som jeg har brukt for å sammenligne plattformene med 

hverandre.http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_social_networking_soft

ware&oldid=547013848 

Versjon: 12.04.13. Klokka 23.40 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_social_networking_software&oldid=547013848
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_social_networking_software&oldid=547013848
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Det er langt mer tidkrevende å gå gjennom 26 plattformer enn først antatt. Det viser seg at 

følgende plattformer ikke lenger er i aktivitet. 

 EngineY 

 Peopleaggregator 

 Mugshot, PHPizabi  

 ODS 

Det er igjen 21 plattformer som er aktive. Fjerner plattformer som ikke tilfredsstiller 

kategorien om å kunne selv velge hvilken server plattformen skal være på. Basert på kravet 

om server uavhengighet blir tre plattformer fjernet. 

 Onesite 

 Communifire 

 Telligent Community 

Det er igjen 18 plattformer. Ser etter hvilke plattformer som muligens ikke er bærekraftige, at 

de har få utviklere og ingen kjente organisasjoner som bruker deres teknologi. Som nevnt 

tidligere er det meningen at PS-SN skal kunne eksistere i fremtiden. Det er flere plattformer 

som skiller seg negativt ut.  

 

Noosfero er en plattform fra Brasil, de har få utviklere og de har bare brasilianske brukere av 

plattformen. Kune er en annen plattform, de forteller ikke noe om hvor mange utviklere de 

har, de viser heller ikke til noen, verken kjente eller ukjente organisasjoner som benytter seg 

av deres plattform. De oppgir heller ikke hvilke funksjoner plattformen deres har. 

PHPsocialnetwork har få utviklere, de viser ikke til noen som benytter seg av deres plattform. 

Jcow er også en plattform som det er lite informasjon om, finner ingen eksempler på at noen 

bruker deres plattform.  

 

Når det kommer til SocialEngine så har jeg funnet mange personer som uavhengig av 

hverandre kritiserer hvordan plattformen er utviklet og hvordan den fungerer. Basert på en 

meget omfattende kritikk faller SocialEngine vekk fra listen over interessante plattformer. (M. 

Johnston, 2009) 
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Liste med plattformer som av forskjellige grunner nevnt ovenfor, blir fjernet da de ikke viser 

seg å være aktuelle. 

 Noosfero  

 Kune  

 PHPsocialnetwork  

 Jcow 

  SocialEngine  

Siden det er så mange bra og gratis plattformer hvor de fleste av dem er like bra som de som 

er kommersielle og som koster fra 99 $ til 500 $. Kan jeg ikke se noen gode argumenter 

hvorfor de som koster penger, enten om det er i form av en lisens pr mnd, pr år eller de som 

kun koster en engangs sum vil bli vurdert i denne oppgaven. Nedenfor er det en liste med 

plattformer som derfor faller bort. 

 IscriptsSosialWare 

 BooneX 

 PHPfox 

 Jomsocial 

 WebNetwork. 

 

Følgende åtte plattformer blir vurdert i forhold til om en av dem kan egne seg til å være en 

nisje PS-SN for unge pasienter. 

  

 Drupal/commons 

 BuddyPress 

 Tiki.W.C 

  Elgg 

 Joomla 

 Oxwall  

 ImpressCMS 

 Xoops 
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Jeg vet det er mange flere plattformer enn de som er på listen på Wikipedia. For å unngå å 

bruke tid på plattformer som bygger på programvaren som er utviklet av en annen plattform 

velger jeg å forholde meg til de som jeg har gått igjennom her. Nærmere undersøkelser vil 

vise hvem av de åtte plattformene det er som kan holde mål. 

 

7.5 Content Management System, CMS 

 

De plattformene som jeg syns det er interessant å undersøke i denne oppgaven er alle Content 

Management System (CMS) og jeg forklarer her kort hva det er. CMS er en programvare som 

holder styr på hver del av innholdet på et webområde, ganske likt hvordan et lokalt bibliotek 

holder oversikt over bøker og lagrer dem. Innholdet kan være tekst, bilder, musikk, video, 

dokumenter. En stor fordel med å bruke CMS er at det krever nesten ingen tekniske 

ferdigheter eller kunnskap til å administrere det. (Robertson, 2003) For de som skal drifte  

PS-SN til unge pasienter så kan det kanskje være en fordel at de ikke trenger å være eksperter 

på programmering. 

 

Kategori Elgg Tiki.W. 

CMS 

BuddyPress Oxwall Drupal 

Commons 

Impress 

CMS 

Joomla Xoops 

Gratis  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Norsk Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja 

Mobil   Ja Ja     

Figur 37: Plattformer som oppfyller praktiske krav 

 

I figur 37 ovenfor kan vi se at alle åtte er gratis. To har ikke norsk språk, men det blir ikke 

vurdert som et problem siden det kan la seg gjøre og selv endre på språket. Det er to som 

foreløpig skiller seg ekstra positivt ut siden de har en applikasjon til mobiltelefon.  

 

I rapporten ”A social networking site for teenage patients. Interest, needs, and functionalities” 

fant Van Der Velden (2013) ut hvilke funksjoner en PS-SN bør ha, da hun utførte et feltarbeid 

på et barnesykehus i Canada i 2012. Der gjennomførte hun intervju av 16 sykehus innlagte 

ungdommer i alderen 14-18 år, angående deres bruk av SNS og hva de ønsker at en PS-SN for 
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unge pasienter skal ha av funksjoner. I hennes rapport kommer det frem at ungdommene 

ønsket følgende generelle funksjoner og spesifikke funksjoner av en  

PS-SN (Van Der Velden, 2013) slik som vist i figur 38 og figur 39 nedenfor. 

Kontakt med andre på sin egen alder med 

samme diagnose 

Fra litteraturen viser det seg at spesielt de 

som er kronisk syke har behov for kontakt 

med andre med samme diagnose. (Fox, 2011) 

Stille spørsmål til helsepersonell Fra litteraturen kan vi finne leger i som 

mener det er viktig for ungdom å kunne 

kommunisere med helsepersonell i en  

PS-SN.  (Dosani & Petch, 2013) 

Mulighet til å utrykke seg fritt En PS-SN vil kunne tilby ungdommene 

anonymitet og dermed gjøre det mulig for 

dem å utrykke seg fritt. Ifølge litteraturen er 

helse søkere opptatt av å kunne være 

anonyme(O’Keeffe & Clarke-Pearson, 

2011), (Jiménez-Pernett et al., 2010), (Fox & 

Rainie, 2000) 

Personliggjøre sin egen profilside Viktig å kunne sette preg på sin egen 

profilside.(Van Der Velden, 2013), 

(Machniak, 2013) 

Støtte Fra litteraturen finnes det en rekke artikler 

fra forskere som uttaler seg om hvor viktig 

det er å få støtte. (Whittemore et al., 2013), 

(Orizio et al., 2010), (Sarasohn-Kahn, 2008), 

(Rosland, 2009), (“Family and Social 

Support,” n.d.) 

Dele erfaringer Fra litteraturen viser det seg at ungdom har 

behov for å dele erfaringer ved f. eks 

støttegrupper på internett.  

 (Forkner-Dunn, 2003), (Fox, 2011), (Fox & 

Purcell, 2010), (“The Importance of Support 

Groups for Medical Conditions,” 2006) 

Voksne er til stede De oppgir at de vil føle seg tryggere hvis 

voksne er tilstede. (Van Der Velden, 2013) 

Figur 38: Generelle funksjoner  
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Chatte Mulighet til og chatte med andre på det 

samme nettverket. 

Grupper Danne grupper basert på f. eks diagnose. 

Informasjonsside En side som inneholder informasjon om den 

enkeltes sykdom og behandling.  

Spill Mulighet til å gjøre noe lystbetont som en 

distraksjon. Fra litteraturen er det også sett på 

som viktig å kunne tenke på noe annet.  

(Battles & Wiener, 2002), (Brokstein et al., 

2002), (Cashin & Witt, 2010) 

Beskjeder Mulighet til å sende hverandre beskjeder 

Kalender Oversikt over gjøremål, f. eks avtaler med 

leger. 

Blogg Hvis de ønsker å sette ord på sitt liv som 

kronisk syk. 

Hendelser Er det noe som skjer innenfor den gruppen de 

tilhører på nettverket. 

Bosted Se hvor de andre medlemmene bor. 

Foto/video Dele foto/video 

Tidslinje Følge med på det andre gjør på siden. 

Status oppdateringer Se hva andre poster av beskjeder 

Figur 39: Spesifikke funksjoner 

 

Alle åtte plattformene tilfredstiler de generelle funksjoner og de spesifikke funksjoner som er 

oppgitt i figur 39 ovenfor. Som en kan se av spesielt figur 38, de funn som Van Der Velden 

gjorde, blir bekreftet av litteraturen ellers på området. 
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7.6 Oversikt over aktuelle plattformer 

Nedenfor blir åtte ulike plattformer presentert. Det er de som fyller de generelle kravene og 

mange av de pratiske kravene. De fleste av de generelle brukerdefinerte krav og de fleste 

spesifikke brukerdefinerte krav. Hvorvidt en plattfrom blir ekskludert eller ikke blir avgjort av 

informasjon fra hjemmesiden til hver enkelt plattform, informasjon fra listen over plattformer 

på Wikipedia og informasjon fra ulike personer som har hatt mulighet til å utføre testing av 

dem. Det er forøvrig lagt med link til hver av plattformene.  

7.6.1 Tiki.W.CMS 

 

Figur 40: Tiki 

Tiki har vært aktivt utviklet siden 2002, noe som gjør det til en moden åpen kildekode wiki-

0CMS-Groupware løsning. Mer enn 250 personer har bidratt med kildekode til Tiki 

prosjektet. Dette medfører at Tiki har en av dem største åpne kildekode grupper i verden.  

Link til: http://info.tiki.org/Tiki+Wiki+CMS+Groupware 

 

Hvorfor ikke Tiki.W.CMS? 

Tiki kunne ha vært interessant av flere grunner, blant annet fordi de fremstår som at de har en 

stabil gruppe med utviklere. De har holdt på lenge, siden 2002. På deres egen hjemmeside er 

det blir det gitt en meget omfattende dokumentasjon om hva Tiki programvaren inneholder. 

Problemet med Tiki er at jeg har ikke funnet noen som har utviklet en nisje SNS med deres 

plattform. Jeg har sendt epost til Tiki hvor jeg spør om de kjenner til noen som har utviklet en 

SNS med deres plattform og det kjenner de ikke til. Det ser ikke ut til at det er noen kjente 

organisasjoner som har utviklet en nisje SNS basert på Tiki.W.CMS. 

 

 

 

http://info.tiki.org/Tiki+Wiki+CMS+Groupware
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7.6.2 Oxwall 

 

Figur 41: Oxwall 

Oxwall brukes til et bredt spekter av prosjekter fra familie nettsider og tilpassede sosiale 

nettverk til samarbeidsverktøy og forretningsløsninger. Oxwall er basert på åpen kildekode 

verdier. Hvem som helst kan bruke programvaren for hvilket som helst hensikt inkludert 

kommersielt bruk. Det som gjør Oxwall så fleksibelt og lett å forandre på er alle plugin som 

en kan legge til. Disse plugin er komplette enheter med funksjoner som kan brukes til en 

rekke forskjellige formål. Noen av brukerfunksjonene som Oxwall har er bilde/video deling, 

blogg, forum, wiki, gruppe, hendelser, kommentar, profil tilpassning, app til mobil med mer. 

Link til: http://www.oxwall.org/  

 

Hvorfor ikke Oxwall? 

Standard installeringen av Oxwall innholder svært få funksjoner. Den har en vegg, samt en 

blogg med mulighet til å sette inn et bilde. Tagging og vurdering.  Det en trenger ellers av 

andre plugin må en kjøpe. F. eks så koster en plugin for forum 20 $. I de fleste andre 

tilsvarende programvare pleier forum å være standard. (“Oxwall,” n.d.) Det ser ikke ut til at 

det er noen kjente organisasjoner som har utviklet et SNS basert på Oxwall.   

 

7.6.3 Drupal/Commons 

 

Figur 42: Drupal Commons 

 

 

Drupal er en programvarepakke som lar deg enkelt organisere, administrere og publisere 

http://www.oxwall.org/
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innhold, med en endeløs rekke av tilpassninger. Drupal blir utviklet av et fellesskap av 

630 000 + brukere og utviklere. Denne åpne uviklingsmodellen betyr at folk arbeider 

kontinuerlig med å sørge for at Drupal er en cutting-edge plattform som støtter de nyeste 

teknologiene som nettet har å tilby. Drupal kan brukes til å bygge alt fra personlige blogger til 

bedriftsapplikasjoner. Drupal har to hovedtyper distribusjoner det er kopier av Drupal som 

inkluderer kjerne, sammen med ekstra programvare som temaer, moduler, biblioteker og 

installasjon profiler. Den ene typen distribusjon har alt inkludert, komplette løsninger for 

spesialiserte bruksmåter og den andre typen er en kjapp start verktøy som er et startsted for 

utviklere. Med en fullverdig distribusjon kan en raskt og enkelt sette opp et nettsted for et 

spesialisert formål, for eksempel akademisk, næringsliv, myndigheter, nonprofitt, publisering, 

sosiale sider. 

 Link til: https://drupal.org/  

 

Drupal Commons er en Drupal distribusjon omtalt som "sosial forretnings programvare”. Det 

er Commons som er Drupal sin plattform for å utvikle nisje SNS. Den er en klar til bruk 

løsning for å bygge enten interne eller eksterne miljøer. Det gir en fullstendig sosial 

forretnings programvare løsning for organisasjoner. 

Link til: http://www.acquia.com/products-services/drupal-commons-social-business-software  

 

Hvorfor ikke Drupal Commons? 

Drupal Commons er ikke en SNS som Facebook, Flickr Twitter. Drupal Commons er ikke 

designet for å være en SNS - det er designet for å være en sosial virksomhet for bedrifter. 

(Sukin, 2010) 

 

7.6.4 ImpressCMS 

 

Figur 43: Impresscms 

 

https://drupal.org/
http://www.acquia.com/products-services/drupal-commons-social-business-software
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Med dette verktøyet kan det å opprette innhold på en nettside bli like enkelt som å skrive et 

Word dokument. ImpressCMS er et bra verktøy for et bredt spekter av brukere, fra bedrifter 

til folk som ønsker en enkel, lett å bruke blogging. Det er et kraftig system som får 

fremragende resultater. ImpressCMS kan brukes til mange typer nettsteder.  

Systemet er svært skalerbart og det kan brukes for eksempel som et intranett for et selskap 

med 20 000 ansatte samt for å bygge en enkel fem siders webside for å fremme en bedrift. 

 

Systemet er svært nyttig for å håndtere online samfunn fordi den har evnen til å skape 

brukergrupper og tilordne tillatelser for håndtering av innhold til hver brukergruppe.  

For hver type nettsted ImpressCMS tilbyr ulik funksjonalitet med en samling av hundrevis av 

gratis moduler som er tilgjengelige. Noen eksempler hva modulene kan brukes til er å 

publisere nyheter i en organisasjon, la besøkende på nettsiden kontakte deg, opprette og 

kontrollere artikler, legge til et forum, selge produkter med mer.   

Link til: http://www.impresscms.org/ 

 

Hvorfor ikke ImpressCMS? 

Jeg finner ingen som har utviklet en nisje SNS med ImpressCMS sin plattform og jeg finner 

heller ikke noe informasjon som har med sikkerheten å gjøre. 

 

7.6.5 Joomla 

 

Figur 44: Joomla 

Joomla er et prisvinnende publiseringssystem som gjør det mulig å bygge nettsteder og 

kraftige online applikasjoner. Joomla er enkel i bruk og har store utvidelses muligheter. 

Det er en av de mest populære åpen kildekode CMS som er tilgjengelig og den har en levende 

og voksende felleskap av brukere og utviklere.  

 

http://www.impresscms.org/
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Joomla er designet for å være enkel å installere og sette opp selv om du ikke er en avansert 

bruker og den blir brukt over hele verden for å drive nettsteder i alle former og størrelser. Noe 

som Joomla kan brukes til er artikler, nyhets bulletiner, blogg, forum, produktkatalog, 

netthandel, galleri, nyhetsmating (RSS Feed), kalender, utskriftsvennlige sider, tips en venn, 

søk i nettstedet. Link til: http://www.joomla.org/ 

 

Hvorfor ikke Joomla? 

Joomla er ikke utviklet med tanke på å være en SNS selv om det er mulighet til det. Jeg har 

ikke funnet ut om noen har utviklet en nisje SNS med deres plattform og jeg finner ikke 

informasjon om sikkerheten. 

7.6.6 Xoops 

 

Figur 45: Xoops 

XOOPS er et akronym for eXtensible objektorientert Portal System. Det kan brukes som en 

web-rammeverk for bruk av små, mellom store og store nettsider. Xoops generelle design 

fokuserer på brukervennlighet samt modularisering. Det er en tillatelse basert system der både 

administrasjonen og brukerne kan endre utseendet på hele nettstedet. Xoops er database 

drevet, og har et brukervennlig grensesnitt, og har god støtte fra et stort fellesskap av 

utviklere. Link til: http://xoops.org/ 

 

Hvorfor ikke Xoops? 

Xoops har en ganske høy læringskurve, slik at det tar lang tid å komme i gang. Installasjonen 

er enkel, men for og virkelig å ha nytte av det som gjør Xoops bra, må en installere en rekke 

moduler. Dessverre viser det seg at deler av dokumentasjonen for disse modulene svært 

mangelfull. På grunn av dette, vil det være svært tidkrevende å få modulene til å fungere.  

 

 

 

http://www.joomla.org/
http://xoops.org/
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Det er ikke nødvendigvis sant for alle moduler, men i mange tilfeller må en bruke mer tid enn 

en har lyst til bare for å få moduler til å passe til behovene. En annen sak er at den 

grunnleggende installasjonen installerer svært få moduler, slik at en må søke Xoops området 

for å finne nok moduler for i det hele tatt gjøre Xoops klar til bruk. (Wallen, 2009)  

 

Dessverre får mange av modulene ikke den støtten de trenger. Faktisk har en rekke moduler 

ikke blitt oppdatert på 3 år og mer. En kan finne en modul som kan dekke dine behov bare for 

å finne ut at koblingen til modulen ikke fungerer, eller utviklerene har sluttet å oppdatere den. 

(“Xoops: A CMS Review,” 2010) Jeg syns det er vanskelig å finne nok informasjon om 

Xoops egner seg som PS-SN for det formålet jeg er ute etter, og jeg har ikke har funnet noen 

som har brukt Xoops til å utvikle en nisje SNS. 

 

7.6.7 Wordpress/ BuddyPress 

 

Figur 46: BuddyPress 

WordPress (WP) ble til som følge av ønske om et elegant personlig publiserings system. 

WP ble først utviklet med tanke på å være et blogge verktøy, men har utviklet seg til å bli 

brukt som et komplett CMS gjennom tusenvis av plugin, widgets og temaer, WP er bare 

begrenset av fantasien.  

 

WP er en åpen kildekode prosjekt og det er hundrevis av mennesker over hele verden som 

bidrar til utvikling. Det betyr at du står fritt til å bruke det til alt fra en personlig hjemmeside 

til en side for en bedrift eller en organisasjon uten å betale noen en lisensavgift. WP er ikke 

bare forbeholdt til bruk på datamaskiner men, har også god støtte for applikasjoner til bruk på 

de aller fleste mobiltelefoner. Mobiltelefoner med Windows, android og Iphone systemer. 

Link til: http://wordpress.org/ 

 

http://wordpress.org/
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BuddyPress (BP) kom til i 2008 som ble til som følge av et ønske om å ha en SNS til WP. 

Akkurat som prosjektet med WP, er også BP åpen kildekode prosjekt. Alt fra kjernekode til 

dokumentasjon, temaer og plugin er for det meste utviklet av egne utviklere. BP er utviklet 

med tanke på å la mennesker komme sammen. Den lar mennesker med samme interesser 

komme i kontakt med hverandre for å kommunisere. Noe av det som BP kan brukes til er, et 

nettverk for et universitet og skole, intranett og som nisje SNS. 

Link til: http://buddypress.org/ 

 

En utvikler som har utført en test scenario, han sier at ”dersom du skal utvikle en side i CMS 

så har WP lav læringskurve sammenlignet med andre CMS teknologier”. Han sier også at hvis 

du lager et nettsted for daglig bruk, for eksempel en blogging plattform med mer så har WP 

alle funksjonene som du kan tenke deg. Videre sier han at WP har en rekke plugin som kan 

hjelpe deg med det meste. Dersom en utvikler en portal som vil kreve utvidelsesmuligheter så 

er WP uslåelig med alle sine plugin. (Carter, 2013) 

 

På nettsiden www.cmsdesignresource.com er det mange som bruker WP og som kommer med 

tilbakemelding på sterke og svake sider i hvordan systemet er. En som er registrert med 

brukernavn ”andy” skriver at ” Sterke sider: god dokumentasjon med en haug med innebygde 

funksjoner som gjør det svært enkelt å bygge nesten hvilken som helst type nettside. Veldig 

enkel å sette opp og konfigurere, enkel å oppdatere for en bruker”. (“CMS Design Resource,” 

2008)  

 

En annen utvikler utførte en gjennomgang av BP versjon 1.2.5 i 2010 hvor han skriver i sin 

Konklusjon: ”BP er en bra sosial plugin for WP. Hvis du ikke trenger personvern kan du klare 

deg med BP. Ellers ville han foreslå å søke etter et system som har personvern som en kjerne 

funksjon”. (Wanner, 2010) 

 

Hvis BP er dårlig til å beskytte personvernet så vil det være en plattform som er uegnet, men 

mye kan ha skjedd siden 2010 da han skrev denne konklusjonen angående BP. Derfor postet 

jeg følgende spørsmål på forum siden til BP for å finne ut om de hadde blitt mer opptatt av 

personvernet ”hvordan håndterer BP personvernet i dag sammenlignet med 2010?”.  

 

 

http://buddypress.org/
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De er raske til å svare. Bare tre timer senere mottar jeg et svar fra en med brukernavn ”bp-

help” som skriver følgende ” BP har utviklet seg mye siden 2010 og har nå fleksible 

personverninnstillinger innebygd, noe som gjelder for hvert profilfelt og medlemmer kan selv 

bestemme hvem som får se hva om dem”.  

 

Dette er granulert kontroll og det er en svært viktig sikkerhetsfaktor. (Hartzler et al., 2011) En 

annen plugin som ”bp-help” nevner heter ”Privacy plugin” og den gir medlemmene god 

kontroll på hvem som ser individuelle aktivitets innlegg. 

 

Hvorfor BP? 

Selv om BP ikke har holdt på lenger enn siden 2008 så er det likevel en stor og erfaren gruppe 

med utviklere som står bak. Det er stort sett de samme utviklerne som har holdt på med WP. 

BP er som nevnt tidligere basert på plugin og de legger til etter hvert som en har behov for 

dem. BP er den plattformen som har mest dokumentasjon på at det er svært mange som har 

utviklet en nisje SNS basert på deres plattform.  

 

Det er flere kjente og ukjente, små og store grupper og organisasjoner. Det at det finnes svært 

mange som har lagd nisje SNS av BP sin programvare er veldig viktig, siden det er tyder på at 

det er mange som har tillit til BP plattformen og at den er bærekraftig. Bærekraftig er et punkt 

under overordnede krav. Dette gjør BP til en kandidat som det vil være hensiktmessig å se 

nærmere på. Standard funksjoner som BP har, er listet opp nedenfor. I tillegg er det mange 

flere funksjoner en kan legge til med hjelp av plugin. 

 Profilside 

 Venneliste  

 Privat beskjed 

 Video/foto deling 

 Kalender 

På følgende linker er det oversikt over alt fra Universiteter, organisasjoner og forskjellige 

grupper av mennesker som har valgt å bruke BP som plattform for sin nisje SNS. 
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17 nisje SNS som er utviklet med BP. 

http://wpmu.org/buddypress-showcase-17-new-niche-social-networks/ 

5 sider som er utviklet med BP. 

http://wp.smashingmagazine.com/2012/09/26/buddypress-one-plugin-five-communities/ 

Universiteter og organisasjoner som bruker BP. 

http://en.wikipedia.org/wiki/BuddyPress 

 

7.6.8 Elgg 

Elgg er en sosial nettverks motor som kan virke ganske enkelt ved første øyekast, men det har 

mange muligheter til å utvide nettverket ved hjelp av plugin. En kan selv velge hva som en vil 

legge til, hvordan det skal være oppsatt. Det er når en legger til plugin at plattformen 

begynner å ta form til å bli et fullverdig SNS. Elgg har alle komponenter som gjør det mulig 

for bedrifter, skoler, universiteter og foreninger å lage sin egne nisje SNS.  

Link til: http://elgg.org/ 

 

Hvorfor Elgg? 

Av de åtte gjenværende plattformene som jeg har sett på, så er plattformen til Elgg det eneste 

som har vært utviklet helt fra starten av med hensikt på å være en plattform for å utvikle en 

nisje SNS. Så det er ganske naturlig å ønske å finne ut mer om Elgg ved å teste det. Elgg har 

et ganske stort utvikler miljø og det er en lang liste med ulike offentlige og private 

organisasjoner som er basert på Elgg sin plattform. Elgg oppfyller dermed alle punktene som 

har med overordnede krav å gjøre. Standard funksjoner som Elgg har, er listet opp nedenfor. I 

tillegg er det mange flere funksjoner en kan legge til med hjelp av plugin. 

 Profilside 

 Grupper  

 Venneliste  

 Privat beskjed 

 Video/foto deling 

 Kalender 

http://wpmu.org/buddypress-showcase-17-new-niche-social-networks/
http://wp.smashingmagazine.com/2012/09/26/buddypress-one-plugin-five-communities/
http://en.wikipedia.org/wiki/BuddyPress
http://elgg.org/
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På følgende link kan en se en liste med offentlige og private organisasjoner som bruker Elgg 

sin plattform for nisje SNS. 

http://elgg.org/powering.php 

 

7.7 Oppsummering 

I dette kapitelet har jeg beskrevet forksjellige former for krav fra litteraturen slik som, 

overordnede krav, praktiske krav og brukerdefinerte krav, som for øvrig også inneholder 

generelle funksjoner og spesifikke funksjoner. Hvordan plattformene oppfyller de ulike 

kravene har jeg vist i flere tabeller og som en kan se av tabellene så oppfyller de aller fleste 

plattformene det meste av kravene som blir stilt til dem.  

 

Jeg har vist prosessen jeg har gjort slik at jeg har endt opp med to pattformer. Det er to 

plattformer som har skilt seg veldig positivt ut, og det er BP og Elgg. Det som skiller de 

positivt ut sammenlignet med de andre plattformene er at de begge har store og stabile 

utvikler miljøer og det er mange som bruker deres plattformer. Det er likevel flere faktorer 

som tyder på at BP kan være mer egnet enn Elgg. Det viser seg at det er enda flere som har 

utviklet en nisje SNS basert på BP enn med Elgg sin plattform.  

 

Den nyeste versjonen av BP er snart ferdig oversatt til norsk språk, pr i dag 25.07.14 er det 79 

% som er ferdig oversatt, og i tillegg har BP en applikasjon for mobiltelefoner. Det som 

likevel gjenstår for å kunne velge hvilken av de to plattformene som vil egne seg er å finne ut 

mer om hvilke sikkerhetsmekanismer de har. Det er først når jeg startet med å teste 

plattformene BP og Elgg at det kan la seg gjøre å bestemme hvilken av dem som er best egnet 

i forhold til sikkerhet. Under punktet om ”hvorfor ikke?” har jeg gjort rede for hvorfor jeg 

mener at seks av åtte plattformer ikke egner seg til formålet med å være en nisje PS-SN. 

 

 

 

 

 

http://elgg.org/powering.php
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8 Sammenligne BP og Elgg 

 
Det er veldig vanskelig å velge mellom plattformene BuddyPress og Elgg ut fra hvem av dem 

det er som tilbyr mest sikkerhet når det kommer til konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet. Punktet tilgjengelighet, har for øvrig mest med serveren å gjøre. Jeg vil her 

beskrive min fremgangsmåte for å finne den plattformen som jeg mener er det som egner seg 

best.  

 

Det må nevnes at hvis jeg skulle ha gått helt i dybden på plattformene for å finne det mest 

sikre alternativet, så måtte jeg ha vært en svært god PHP utvikler, slik at jeg kunne ha lest 

igjennom alt av programmeringskode. Det ville ha vært en formidabel oppgave som ville ha 

tatt svært lang tid. Siden jeg ikke har mange års erfaring som PHP utvikler og jeg heller ikke 

har en nærmest ubegrenset tid og ta av, så har jeg vært nødt til å bruke en annen 

fremgangsmåte for å vurdere plattformene.  

 

Derfor har jeg gjort følgende, brukt Mr Google flittig for å finne ut hva andre mener om dem 

og det viser seg at hvis en finner mange som er negative så finner en like mange som er 

positive. Dette er noe som gjelder begge plattformene. Jeg registrerte meg på hjemmesidene 

til plattformene slik at jeg kunne stille spørsmål på deres egne forumsider. Fikk svar fra 

medlemmer i BP og Elgg. De fra BP tipset meg om forskjellige plugin som øker sikkerheten. 

De som svarte på vegne av Elgg henviste meg til en dokumentasjonsside som har informasjon 

om sikkerhet.  

 

Det er forksjellige sikkerhets faktorer som jeg vil nevne. Den største og viktigste faktoren må 

være det å beskytte PS-SN mot personer som ikke er medlemmer, slik at de ikke får noen 

tilgang på informasjon om de som er medlemmer. En annen faktor er at det kan være 

medlemmer som er med i en bestemt gruppe på nettverket og da bør det være mulig å beskytte 

gruppen ovenfor de som ikke er med gruppen. Det må også være mulig at hvert enkelt 

medlem selv kan bestemme hvem på nettverket som kan se informasjon om dem, dette har 

med punktet konfidensialitet å gjøre. Hvert medlem må ha mulighet til selv å avslutte sitt 

medlemskap i nettverket samt å få slettet alt av opplysninger vedrørende dem selv.  
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8.1 Teste plattformene 

 

For å finne mer ut om funksjoner og sikkerhet av de plattformene som jeg har valgt må jeg 

bruke tid på å teste de ut selv. Jeg har tre alternativer for å teste programvaren, 

prosjektområde, hosting, egen PC. 

 

 Prosjektområde: Prosjektet ”Kulu”, består som nevnt tidligere av flere studenter hvor 

hver enkelt har sin egen oppgave. I den forbindelse har det blitt opprettet et egent 

prosjektområde på en server ved IFI. Hvor det er meningen at alt vedrørende 

prosjektet skal være samlet. Siden jeg skal teste ut to plattformer, må ha mulighet til å 

utføre testingen uten å trenge å ta hensyn til forskjellige sikkerhets begrensninger som 

kan være satt av IT-avdelingen ved IFI på UIO. 

 

 Hosting: Det enkleste ville være å benytte seg av selskaper som hoster de 

plattformene som jeg er interessert i å teste. Ved å velge denne løsningen så kunne jeg 

antakeligvis ha spart en del tid, siden de tilbyr en rask installering, med bare et 

”klikk”.  

 

 Egen pc: Grunnen til at jeg valgte alternativet med å installere plattformene på egen 

pc er at da får jeg selv full tilgang på alt. Jeg kan gå igjennom installeringsprosessen 

og teste ut forskjellige muligheter plattformene har. Dette alternativet krever riktignok 

mer tid, blant annet fordi jeg må installere tilleggs programvare slik som Xampp, for å 

kunne teste plattformene. Det å kunne selv å ha kontroll på alt av programvare på egen 

pc var det alternativet som veide tyngst. 

 

8.2 Xampp 

Forklarer kort hva Xampp er. Det er en programvare som er helt nødvendig for at en kan teste 

plattformene Elgg og BP på egen pc. Det er andre alternativer til Xampp, slik som Wimp, 

Wampserver og flere andre. Siden Xampp blir foreslått av BP og Elgg er det naturlig å velge 

det. Kort fortalt så inneholder Xampp, Apache webserver, MySQL og PHP. Dette er 

teknologier som kreves for å kunne teste BP og Elgg. For å installere Xampp følger jeg en 

veileding fra wikihow . (Berrios, n.d.)  
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8.3 BP, sikkerhet 

Beskriver her prosessen med installering av WP og hvordan BP blir aktivert. 

Laster ned og installerer den nyeste norske versjonen av WP, versjon 3.5.2 fra en norsk WP 

nettside. Følger anvisninger fra en nettside som gir steg for steg beskrivelse om hvordan en 

skal komme i gang med WP. (Ewer, 2012) 

 

Mappen med WP er en zip fil og jeg unzipper mappen i htdocs mappen som ligger under 

Xampp. WP trenger tilgang til en database i mysql. Åpner kontrollpanelet til Xampp hvor jeg 

trykker på phpmyadmin hvor jeg oppretter en database. Gir navnet ”word” på databasen og 

kun et enkelt passord ”12345”, dette passordet er ikke å anbefale, og velger utf8_unicode_ci 

som sorterings algoritme for databasen, siden det er anbefalt.  

 

Figur 47: Oppretter database ”word” 

 

I figur 47 er det et skjermbilde av at jeg oppretter en database ved å trykke på knappen 

”opprett” og databasen er opprettet.  Neste steg er å åpne tekst filen wpconfig-sample.php for 

å utføre noen endringer der slik at WP kan kommunisere med databasen. 

 

 

Figur 48: Endre config filen 
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I figur 48 er det et skjermbilde hvor en ser endringer som har blitt gjort ved å sette databasens 

navn til ”word”, brukernavn til ”janword”, password til ”12345” og tjener til ”lokalhost”. 

Neste steg er å åpne en nettleser for å fortsette installeringen av WP. Åpner Internett Explorer 

og skriver inn nettadressen som er: http://localhost/wordpress/ hvor det åpnes en side som 

ønsker en velkommen. Der må jeg gi mer informasjon, gi nettsiden en tittel som i mitt tilfelle 

er ”Sprinklr”. Beholder standard brukernavn som er ”admin”, må velge et passord og det blir 

det samme som databasen ”12345” dette kun for å gjøre det enkelt for meg selv å huske. 

Trykker så på knappen ”installer” det tar bare et øyeblikk så er det gjort og det kommer en 

tekst som ønsker en velkommen til din nye WP side.  

 

I denne oppgaven så er det ikke WP som er interessant, det er den sosiale plugin BP som er 

det interessante. Etter å ha lest om hvordan en enkelt kan ta i bruk BP trykker jeg på en knapp 

som heter ”utvidelser”, se figur 49 nedenfor, der kan jeg se hva som er installert og søke etter 

flere. Jeg søker etter BP og finner den med engang og trykker på installer og aktiverer BP. 

 

Figur 49: BP er installert 

 

Bestemmer meg for å bruke den aller nyeste versjonen og det er den som jeg har installert. 

Følger er en steg for steg beskrivelse fra en nettside om hvordan jeg kan komme i gang med 

BP. (Gooding, 2011)  

 

 

 

 

 

http://localhost/wordpress/
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I figur 50 nedenfor er det et skjermbilde av funksjoner i BP. 

 

 

Figur 50: Funksjoner 

 

Standard funksjoner  

 Extended profiles 

Tilpasse samfunnet med fullt redigerbare profil felt som tillater medlemmer å beskrive 

seg selv. 

 Account settings 

Tillat medlemmer å endre sin konto og varslinger direkte fra profil innstillinger. 

 Friend connections 

Lar medlemmer opprette forbindelser slik at de kan spore aktiviteten til andre og 

fokusere på mennesker ønsker å vite mer om. 

 Private messaging 

Tillat medlemmer å snakke med hverandre direkte og privat. Ikke bare begrenset til 

en-til-en samtaler, meldinger kan sendes mellom en rekke medlemmer. 

 Activity streams 

Globale, personlig og gruppe aktivitets strømmer med kommentar tråder, direkte 

innlegg, favoritter, alle med full RSS-feed og e-postvarslingsstøtte. 

 User groups 

Grupper tillater medlemmer å organisere seg i bestemte offentlige, private eller skjulte 

seksjoner med separate aktivitets strømmer og medlems oppføringer. 
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 Site tracking 

Holder orden på aktiviteter for nye innlegg og kommentarer. 

 BuddyPress Core 

 Community Members 

 

De to siste punktene er det som utgjør selve programvaren til BP. Alle punktene som ellers er 

beskrevet er funksjoner som er høyest relevante for å tilfredsstille ønsket eller kravet som 

ungdom oppgir at de ønsker at et sosialt nettverk for unge pasienter bør ha. I tillegg til de 

funksjoner som er beskrevet ovenfor har BP mange flere utvidelses muligheter, slik som 

kalender med mer.  

 

Figur 51: Standard profilside, BP 

 

I figur 51 ovenfor kan en se standard profilside i BP. Navigeringen og profilbildet er plassert 

helt øverst til venstre på siden. 

 

BP er som nevnt tidligere en sosial plugin til WP. Derfor er sikkerheten i BP for det meste 

avhengig av den underlignede plattformen WP. Det eksisterer en lang liste med plugin som er 

med å sikre WP og som dermed er med på å gjøre BP sikker også. Det er mange plugin som 

gjør omtrent det samme, så det er en god ide og se etter hvilken plugin det er som mange 

andre har tatt i bruk. Desto flere det er som har tatt i bruk en bestemt plugin jo bedre er det, 

siden det da er mange som har fått testet de og det er flere som kan ha kommet med 

tilbakemeldinger om hva som må forbedres.  
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Plugin som er med på å øke sikkerheten i WP og som er anbefalt av en rekke forskjellige 

personer som har lang erfaring med å utvikle nettsider basert på WP blir nevnt nedenfor. 

(“The Security State of WordPress’ Top 50 Plugins,” 2013), (Bonds, 2011), (“Wordpress 

Security Tips,” n.d.), (Baker, Williams, & Ford, 2012) 

 Better WP Security 

Tar de beste WordPress sikkerhetsfunksjoner og teknikker og kombinerer dem i én 

plugin og dermed sikrer at så mange sikkerhetshull som mulig er tettet. 

 Bad behavior 

Hindrer spammere fra å sende søppel. 

 Ultimate Security Checker 

Identifiserer sikkerhetsproblemer med WP installasjon. Den skanner bloggen for 

hundrevis av kjente trusler, og angir deretter en sikkerhets grad, basert på hvor godt 

installasjonen er beskyttet.  

 BulletProof Security 

Beskytter mot XSS, RFI, CRLF, CSRF, Base64, Code injection og SQL-injection. 

 BackWPup 

Automatiske sikkerhetskopier av WP installasjonen. Bestemme hvilket innhold som 

skal lagres. 

Nedenfor er det en tre plugin i BP som er med på å gi økt sikkerhet til det enkelte medlem på 

nettverket.  

 Private Community 

Den beskytter medlemmer mot ikke medlemmer. Gjør det mulig å ha en lukket SNS. 

 Profile Visibility Manager 

Hvem som kan få se hva av informasjon. 

 Actvity Privacy 

Beskytter aktivitets meldninger. 
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8.4 Elgg, sikkerhet 

Beskriver her prosessen med installering av Elgg. Jeg har lastet ned Elgg versjon 1.8.16 som 

ble utgitt 25.06.13. Jeg følger en steg for steg anvisning om hvordan jeg kan installere Elgg på 

egen maskin når jeg skal bruke Xampp. Følger alle 12 punktene som er oppgitt.  

(“Install XAMPP,” 2013)  

Nedenfor i figur 52 er det en beskrivelse i seks trinn om hva som må gjøres for å ta i bruk 

Elgg.  

 

Figur 52: Velkomstsiden 

I figur 52 er det et skjermbilde av velkomstsiden. 

 

 

Figur 53: System kontroll 

 

I figur 53 er det et skjermbilde av at det har blitt fortatt en kontroll av serveren og serveren har 

blitt godkjent. 

 

3. Database installering 

Bare for å gjøre det enkelt for meg selv velger jeg brukernavn: ”jan1”, passord: ”12345” og 

navnet på databasen: ”jan1” 
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Figur 54: Konfigurere siden 

I figur 54 er det et skjermbilde av konfigureringssiden.  

 

I Elgg kan jeg velge standard side tilgang. Det vil si, jeg kan velge mellom privat, venner, 

innloggende brukere eller åpen. Jeg velger privat, siden det skal være et lukket nettverk. 

5. Setter opp administrator konto. Der skriver jeg inn opplysninger om meg som administrator 

på siden. Passord: ”123456” 

6. Ferdig 

 

Jeg kan nå logge meg inn på nettverket ”Sprinklr”. Det viser seg at selv om jeg valgte å sette 

nettverket til privat så var likevel alt synelig for ikke innloggede medlemmer. Fant ut at jeg 

måtte gå inn på siden for administrasjon  avanserte innstillinger,  huke av på en boks 

hvor det står ” Begrense sider til innloggede brukere”.  Dermed har nettverket blitt et lukket 

nettverk. Et første skritt mot et sikkert sosialt nettverk.  

 

Når det kommer til standard utseendet på forsiden og profilsiden så er den like kjedelig som i 

BP.  Blått banner med hvit skrift. Hvit bakgrunn ellers på siden. På samme måte som det er 

med BP er det også mulig å endre på designet med hjelp av ”child-themes” i Elgg. 
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Figur 55: Profilside 

 

I figur 55 er det et skjermbilde av en profil jeg har opprettet med navn Kalle Hansen. Ellers 

kan en se det som er av standard funksjoner. På samme måte som BP er Elgg også basert på 

muligheter til å legge til utvidelser, plugin. Antall plugin er foreløpig på 1887. Det som er 

mest interessant er å finne ut mer om hvordan sikkerheten er og om medlemmer har mulighet 

til å ha fleksible personverninnstillinger. 

 

For å finne ut mer om sikkerheten til Elgg postet jeg et spørsmål om sikkerhet og personvern 

inne på forum siden på hjemmesiden til deres og der fikk jeg svar fra tre medlemmer. De 

henviste meg til en dokumentasjonsside http://docs.elgg.org/wiki/Security hvor det blir 

forklart hvordan Elgg håndterer forskjellige former for sikkerhet.  

 Passord blir saltet med en unik åtte tegn tilfeldig streng. Saltet blir generert hver gang 

passordet er angitt. Elgg har et passord struping mekanisme for å gjøre ordbok angrep 

fra utsiden svært vanskelig. En bruker er bare tillatt 5 påloggingsforsøk over en fem 

minutters periode. Det kreves som et minimum seks tegn. Ønskes ytterligere 

muligheter kan en legge til plugin. 

 SSL innlogging. 

 Elgg bruker PHP sesjon håndtering med tilpassede behandlingsprogrammer. Sesjonens 

data er lagret i databasen. Sesjonens cookie inneholder sesjons id som kobler brukeren 

til nettleseren. Brukerens metadata er lagret i sesjonen inkludert GUID, brukernavn, e-

postadresse. Sesjonens levetid styres gjennom serverens PHP konfigurasjon. Sesjonen 

avsluttes automatisk når nettleseren lukkes. 

http://docs.elgg.org/wiki/Security
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 Elgg rammeverket har innebygd beskyttelse mot CSRF angrep ved hjelp av anti-CSRF 

tokens i sine former. 

 Filtrering benyttes i Elgg for å gjøre XSS angrep vanskeligere. Formålet med 

filtreringen er å fjerne JavaScript og andre farlige inndata fra brukerne. 

 

8.5 Resultatet av å teste Elgg og BP 

Begge plattformene var det enkelt å laste ned og å installere på min egen maskin. Jeg fulgte 

svært gode anvisninger som viser skritt for skritt om hvordan jeg kunne komme i gang. Når 

Elgg og BP plattformene var installert kunne jeg begynne å teste med å legge til plugin som 

øker sikkerheten. 

 

Jeg la til plugin som gjør at nettverket blir lukket, det første og viktigste punktet for å ha en 

trygg nisje SNS. I begge nettverkene opprettet jeg flere bruker profiler slik at jeg kunne teste 

ut hvordan det er å sende private meldinger, søke etter og legge til venner, opprette grupper, 

legge seg til en gruppe og melde seg ut av den, kontrollere hvem som for se hva av 

opplysninger om en, dele bilder kun med bestemte personer, poste beskjeder på veggen.  

 

I det store og det hele syns jeg det var ganske likt hvordan en kunne komme i gang med å 

sette opp en nisje SNS med Elgg og BP. Jeg har lest om andre som har testet det å sette opp 

en SNS og å endre på designet på Elgg og BP. De sier alle at det er langt lettere å utføre 

forskjellige endringer i BP. Det kan jeg også bekrefte at det er stort sett enklere med BP.  

BP virker mer brukervennlig enn Elgg. Alt fra det å opprette en profil til det å endre designet 

på siden med hjelp av stilark.  

 

Etter å ha testet begge plattformene mener jeg at BP er det som skiller seg mest positivt ut 

med tanke på brukervennlighet, men når det kommer til sikkerhet blir det beskrevet i punktet 

Elgg vs BP sikkerhet lengre nedenfor. 
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8.6 Elgg vs BP sikkerhet 

Både Elgg og BP har i sin programvarekjerne lite med innebygde sikkerhetsmekanismer. Det 

er på grunn av at hverken Elgg eller BP har i utgangspunktet blitt utviket med tanke på å være 

en lukket nisje SNS, men etter at flere har gitt uttrykk for at de er bekymret for personvernet 

har det blitt utviklet plugin som gjør det mulig å opprette en lukket SNS. Den viktigste plugin 

til Elgg for å lage et lukket nettverk er ”Wallet Garden”, når den har blitt lagt til, så kreves det 

brukernavn og passord for å få tilgang. For BP så er det plugin ”Private Community” som gjør 

det samme. Når det gjelder de andre punktene i tabellen ovenfor så blir de blitt nærmere 

beskrevet i presentasjonsdelen om sikkerhet til Elgg og BP. 

8.7 BP er valgt som plattform for å utvikle PS-SN, Sprinklr 

Det er ingen klar fasit på hvilken av plattformene som er mest egnet sikkerhetsmessig av Elgg 

eller BP. Begge plattformene har noen innebygde sikkerhetsmekanismer og det går an å legge 

til økt sikkerhet med hjelp av plugin på hver av plattformene. Som det fremgår av kapittel 4 

om teknisk sikkerhet så er informasjonssikkerhet svært omfattende og består av mange 

forskjellige aspekter.  

 

Sikkerheten for unge pasienter som skal bruke Sprinklr BP vil antakeligvis ikke være mer 

eller mindre trygt enn det er å bruke nettbank, og det kommer av at Sprinklr BP skal være på 

en server på Akershus Universitetssykehus i Lørenskog, og derfor må Sprinklr BP være 

underlagt de lover og regler som gjelder for beskyttelse av sensitive personopplysninger. 

(“Lov om behandling av personopplysninger,” 2013) Sprinklr BP vil også måtte følge 

rammeverket for autentisering og uaviselighet for offentlige virksomheter som skal sikre 

samhandling på åpne eller lukkede nett. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) 

 

I kapittel 4 om teknisk sikkerhet kom det frem fra litteraturen at det er et rammeverk for 

norske statlige nett tjenester som heter ”rammeverk for autentisering og uaviselighet”. 

(Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008), (Jøsang, 2014) Dette rammeverket består 

av fire risikonivåer (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) som ble vist frem i en 

tabell i figur 18 kapittel 4. Hvor ”risikonivå 1 er vurdert til å være – ingen” og er derfor 

beregnet på åpen informasjon og risikonivå 4 er det høyeste nivået. (Fornyings og 

Administrasjonsdepartement, 2008)  

Som jeg skriver i kapittel 4 så er det er en rekke uheldige hendelser som kan medføre 
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konsekvenser på risikonivåene, slik som: uautorisert endring av pasientdata, en persons 

sykdomsdiagnose blir kjent for uvedkommende, omsetningstall lekker ut før 

kvartalsrapportering, feil i utbetalingsgrunnlag av trygd, feil i utbetalingsgrunnlag av MVA, 

uautorisert endring for å påvirke offentlige utbetalinger, offentlig etat taper renommé etter 

oppslag i media om datainnbrudd, bevismateriell blir ødelagt eller kommer på avveie, på 

grunn av operatørfeil, uautorisert endring av personadresse som ledd i 

identitetstyveri(Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008)  

 

Med tanke på PS-SN Sprinklr, så er høyest relevant at en unngår uautorisert endring av 

pasientdata og forhindre at en persons sykdomsdiagnose blir kjent for uvedkommende, og det 

må derfor stilles strenge krav til sikkerheten. Etter at den offentlige virksomheten har utført en 

risikoanalyse kan de velge hvilket sikkerhetsnivå som skal gjelde for autentisering av brukere 

av tjenesten. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008) Det er fire sikkerhetsnivåer 

hvor sikkerhetsnivå 1ikke har noen krav til autentiseringsfaktor og sikkerhetsnivå 4 har 

tofaktor hvor av en er dynamisk. (Fornyings og Administrasjonsdepartement, 2008)  

 

Jøsang, (2014) sier angående offentlige nett tjenester at ”Alt det vi ser er sånn topp seriøse 

saker som sånn der e-valg, betale selvangivelsen og søke nav om støtte og sånn skikkelige 

seriøse saker og de er nivå fire alle sammen”. Videre sier Jøsang, (2014) som eksempel at  

”Så for at du skal levere selvangivelsen så må du inn med en eller annen autentiserings 

løsning som er godkjent for nivå fire”. (Jøsang, 2014)  

 

Jøsang, (2014) forteller at ”Det er to faktorer, da må du ha, en av dem må være en duppe ditt 

som er en sånn PKI sak, du må ha en duppe ditt ikke sant, en brikke som gjør et eller annet, et 

smartkort”. (Jøsang, 2014) Se eksempel på kodebrikke og smartkortleser nedenfor i figur 56 

nedenfor. 
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Figur 56: PKI 

 

I figur 56 ovenfor er det et bilde av en rød kodebrikke, smartkort og en kortleser. Begge kan 

brukes til å logge seg inn på forskjellige offentlige nett tjenester. Se figur 57 nedenfor. 

 

Figur 57: Elektronisk ID 

 

I figur 57 ovenfor kan vi se at det er tre forskjellige elektroniske ID-er som en kan bruke for å 

logge seg inn på nettsiden til helsenorge.no.  Både Buypass og Commfides kan brukes som ID 

tjenester og e-signatur. (“Kjenn din kunde med Buypass ID,” 2014), (“Commfides e-ID Din 

personlige identitet på nett,” 2014) På nettsiden til commfides sier de at ”Commfides e-ID er 

ditt elektroniske identitetsbevis og fungerer som din personlige ID på nett, på lik linje med 

førerkortet og passet ditt”. (“Commfides e-ID Din personlige identitet på nett,” 2014) På 
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hvilke risikonivå og sikkerhetsnivå Akershus Universitetssykehus vil vurdere Sprinklr BP å 

være på er det ikke lett å si, men etter det Jøsang, (2014) sier han ”Alt det vi ser er sånn topp 

seriøse saker som sånn der e-valg, betale selvangivelsen og søke nav om støtte og sånn 

skikkelige seriøse saker og de er nivå fire alle sammen”. (Jøsang, 2014) 

 

Uansett hvor mye det legges vekt på sikkerhet rundt kommunikasjon så kan det likevel være 

sikkerhets utfordringer. Jøsang, (2014) sier at ”hvis man har en trojaner inne i plattformen så 

hjelper det ikke at kanalen er beskyttet”. (Jøsang, 2014) Videre sier Jøsang, (2014) angående 

trojanere at ”da hentes informasjon rett ut fra din PC”. (Jøsang, 2014) Hvor alvorlig det er å 

ha en trojaner på PC-en sier Jøsang, (2014) ”hvis du har en trojaner som avlytter eller som 

henter ut informasjon fra din computer, da er det ingen hjelp i å ha kryptert forbindelse til la 

oss si det sosiale nettverket fordi at man kan da tenke at da kan ingen avlytte forbindelsen, 

men avluttingen skjer før krypteringen skjer”. (Jøsang, 2014)  Jøsang, (2014) forklarer at ”det 

er samme måte nettbanker blir angrepet, det er jo kryptering der, men angriper sitter i 

maskinen, det er en trojaner som initierer data i dataforbindelsen så du tror du betaler 

regningen til Hafslund, men så går den til mafia.com istedenfor”. (Jøsang, 2014) 

 

8.8 Oppsummering 

Det viser seg at det ikke er noen fasit på hvem som er best på sikkerhet av Elgg eller BP. De 

begge er avhengige av plugin for å beskytte nettverket mot forskjellige trusler. Elgg bruker 

plugin for å beskytte seg mot CSRF, XSS, PHP-angrep og BP har plugin til å beskytte seg 

mot tilsvarende trusler. Begge plattformene tilbyr samme form for fleksible 

personverninnstillinger for medlemmer. Jeg valgte BP som plattform for å utvikle PS-SN, 

Sprinklr BP. Fordi det er mange flere mennesker som bruker deres plattform og den er snart 

ferdig oversatt til norsk, samt at den har applikasjon til mobiltelefon, se figur 58 nedenfor. Jeg 

har dessverre ikke fått testet deres mobilapplikasjon. 
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Figur 58: BP applikasjon til mobil 
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9 Sprinklr BP - Prototype 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere prototypen for Sprinklr BP. Hvordan jeg har kunnet utvikle 

prototypen og hvilke funksjoner den har. I artikkelen ” What do Prototypes Prototype?” gir 

Houde og Hill (1997) en definisjon på prototyper som ” enhver representasjon av en design 

idé, uavhengig av medium” (Houde og Hill 1997: s3, min oversettelse) Jeg har utviklet en 

prototype av Sprinklr BP, basert på plattformen til BP. Prototypen har blitt utviklet som følge 

av informasjon fra litteraturen om hva ungdom oppgir at de ønsker at en PS-SN skal ha av 

funksjoner.  (Van Der Velden, 2013)  

 

Designet er inspirert av prototypen som Margaret har lagd i sin oppgave ”Sprinklr: Designing 

a ‘cool’ health-oriented social networking site with and for teenagers” (Machniak, 2013) Jeg 

har valgt å gjøre min litt annerledes for å sette mitt eget preg på den. 

Nedenfor i figur 59 er det et skjermbilde av Margaret sin prototype. Hun lagde designet med 

hjelp av ungdommer og hvor hun samtidig fulgte retningslinjer for universell utforming, 

”Universal Principles of Design: 100 Ways to Enhance Usability, Influence Perception, 

Increase Appeal, Make Better Design Decisions, and Teach through Design” (Lidwell, 

Holden, og Butler 2010) 

 

 

Figur 59: Margaret, prototype Sprinklr 
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I figur 59 er det et skjermbilde av profilsiden av prototypen til Margaret. Øverst på venstre 

side er det en klikkbar logo som leder til medlemmets profilside. Under logoen på venstre side 

er det et profilbilde av et fiktivt medlem. Under profilbildet er det en link til spill, oversikt 

over hvilke grupper medlemmet tilhører, kalender og innboks. I midten av bildet er det flere 

medlemmer som har postet beskjeder. Øverst til høyre har hun plassert global navigering. Den 

med verktøy er til innstillinger, den med en person er til å logge ut og den i rødt er en såkalt 

”panikk” knapp dersom medlemmet ønsker å bli satt raskt over til en nøytral nettside. 

 

Hensikten Margaret hadde med å lage sin prototype var å fokusere på ”look and feel” 

av Sprinklr og å evaluere hvor cool ungdommene mente den var. (Machniak, 2013) Selv om 

fokuset til Margaret i utgangspunktet ikke var på sikkerhet og personvern, så ga ungdommene 

som var med på å lage prototypen uttrykk for at de var bekymret for personvernet sitt og de 

understreket ovenfor Margaret hvor viktig det er for dem å være i kontroll av sin private 

informasjon.  (Machniak, 2013) Dette medførte at Margaret ønsket å ha fokus på hvilke 

personverninnstillinger Sprinklr burde tilby. (Machniak, 2013) I sin prototype foreslår hun at 

det skal være en streng standard innstilling for personvernet. (Machniak, 2013)  

 

Hun argumenter med at en streng standard innstilling kan motivere brukerne til å lese 

informasjon og la dem ta beviste valg med hvem de ønsker å dele informasjon med. 

(Machniak, 2013) I sin prototype har hun tre nivåer av innstillinger av synelighet, alle på 

Sprinklr, venner og bare meg. (Machniak, 2013) I hennes prototype blir de tre forskjellige 

innstillingene angitt med farger, slik som trafikk lys. Rødt vil i sammenheng med prototypen 

bety at alle på nettverket Sprinklr kan se informasjon, gult, betyr bare venner og grønt, betyr 

bare meg. (Machniak, 2013) 

 

9.1 Prototypen 

 

Når en skal lage en prototype så er det viktig å fokusere på hva en skal prototype. (Houde og 

Hill 1997) Hensikten med min prototype er først og fremst å kunne teste ut forskjellige 

sikkerhetsmekanismer. Finne ut om de fleksible personvernsinnstillinger fungerer slik at det 

er mulig for et medlem å bestemme hvem som kan få hva av informasjon. Finne ut om det er 

mulig å sette opp et lukket nettverk. I artikkelen ” What do Prototypes Prototype?” sier Houde 
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og Hill (1997) at ved ”å fokusere på formålet med prototypen, ikke bare kan vi bygge bedre 

prototyper, men også være i stand til å bruke dem på bedre måter å tenke design på”. (Houde 

og Hill 1997: s1) 

 

Figur 60: Hva prototyper prototype? 

 

I figur 60 er trekant modellen av Houde og Hill (1997) som er fra artikkelen ” What do 

Prototypes Prototype?” Denne modellen bruker de for å beskrive forholdet mellom tre 

forskjellige prototyper. (Houde & Hill, 1997) 

 Role prototyper blir lagd først og fremst for å finne svar på spørsmål om hva et 

artefakt kan gjøre for sine brukere. Den beskriver hvilke funksjoner en bruker kan ha 

nytte av, det er lite fokus på hvordan artefakten vil se og føles, eller hvordan den kan 

bli lagd for å kunne fungere. 

 

 Look and feel, dreier seg om spørsmål om konkrete sensoriske opplevelsen av å bruke 

en gjenstand, hva brukeren ser på, føles og hører mens gjenstanden brukes. 

 

 Implementation, refererer til spørsmål om teknikker og komponenter der en artefakt 

utfører sin funksjon av hvordan den faktisk fungerer. 

Siden jeg forholder meg til prototypen som (Machniak, 2013) har lagd og til informasjon fra 

litteraturen om hva ungdommer ønsker at en PS-SN skal ha av funksjoner (Van Der Velden, 

2013) syns jeg det er klart hvilken ”Role” Sprinklr BP er ment å ha. Den prototypen som jeg 

lagd vil jeg plassere mest på siden til implementation og litt i retning av ”look and feel” som 

kan ses i figur 61 nedenfor. 



Unge pasienter 

120 
 

 

Figur 61: Sprinklr BP i modellen for hva prototyper prototype 

 

Implementation krever at det skal ha blitt utviklet et fungerende system, artefakt, for å finne ut 

hvordan et fremtidig system kan fungere. Den visualiserer hvordan de tekniske funksjoner av 

systemet er, og får tilbakemeldinger fra testbrukere om det er problemer med noe. Look and 

feel krever at brukeropplevelsen skal simuleres eller faktisk skapes slik at en kan utforske og 

demonstrere alternativer for den konkrete opplevelsen av systemet. (Houde og Hill 1997) Jeg 

vil nedenfor presentere min evaluering av prototypen Sprinklr BP. 

 

9.2 Ekspertgruppen Kulu’s evaluering av prototypen Sprinklr BP 
 

Etter at jeg hadde lagd en prototype av Sprinklr BP, spurte jeg medlemmene i ekspertgruppen 

Kulu om de kunne gjennomføre en evaluering av prototypen. Noe de heldigvis tok seg tid til. 

Hensikten med evalueringen var å få tilbakemelding på sikkerheten, fleksible 

personverninnstillinger og å teste/finne ut om Sprinklr BP beskytter privat informasjon,  

ved å la det enkelte medlem på nettverket ha full kontroll på hvem de ønsker å deler 

informasjon om seg selv med.  

 

Sprinklr BP er foreløpig på min egen PC. Derfor måtte ekspertgruppen bruke min PC når de 

skulle utføre evaluering.  For å utføre evaluering av Sprinklr BP, så måtte hver deltaker i 

ekspertgruppen logge seg inn som forskjellige fiktive medlemmer i nettverket. Hensikten med 

det var å se/teste hva som er synelig for forskjellige medlemmer.  
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Ekspertgruppen Kulu måtte logge seg inn som et medlem som heter Mia. Oppgaven gikk ut 

på å finne frem til profilfeltene for å skrive informasjon i profilfeltene til Mia, slik som 

bosted, alder og diagnose med mer. Jeg ønsket å finne ut om de ser at det er fleksible 

personverninnstillinger, som gjør det mulig å bestemme hvem som kan få se hva av 

informasjon om dem.  

 

Samtlige av deltakerne syns det er bra med fleksible personverninnstillinger, men de mente at 

det burde være mulig å få en synelig bekreftelse på at en har endret fra ”innloggede brukere” 

til noe annet. Deltaker 1 mente at det også burde være angitt med farger, for eksempel at 

”innloggede brukere” kunne ha vært angitt med fargen rød.  

 

Deltaker 4 syns det var for mange valg av personverninnstillinger. Deltaker 3 mener at hvert 

medlem bør selv få velge om en har lyst til å vise fornavn og etternavn. 

 

Det neste de måtte gjøre var å laste opp et bilde. Jeg ønsket å finne ut om de der også kunne 

se at det er mulig å velge innstillinger for synelighet.  

 

Deltaker 4 mente at valgene for personverninnstillinger for profilfelter og valgene for hvem 

en vil dele bilde med burde være de samme. Deltaker 2 mente en ikke burde få lov til å laste 

opp et bilde hvis en ikke har valgt hvem som kan få se det. Deltaker 4 ønsket det hadde vært 

mer informasjon om hvor bilder blir plassert hen på siden/nettverket.  

 

Grunnen til at det er noe forskjell på valgene for personverninnstillinger for profilfelter og 

feltene for hvem en vil dele bilde med, er at for å dele bilder så måtte jeg legge til en egen 

plugin til det formålet og den er dessverre foreløpig kun på engelsk. 

 

Neste oppgave gikk ut på å søke etter et annet medlem som heter Hanne. Der skal de finne 

frem til Hannes galleri for å se om hun har bilder og om det er mulig å se bildene hennes. 

Hannes bilder er kun synelig for hennes venner, slik at de ikke får se bildet hennes når de ikke 

har henne som venn på sin venneliste. Hanne legges til som venn og Hanne legger til Mia som 

venn.  
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Ekspertgruppen Kulu så at når de ikke var venn med Hanne, så fikk de ikke se hennes bilder, 

men etter at de ble venn med Hanne så var bildene hennes synelige. 

 

Det neste de måtte gjøre var å logge seg inn som et medlem som heter Kim.  Oppgaven er å se 

på profilen til Mia for å se hva som er synelig for Kim som ikke er venn med Mia. 

 

Ekspertgruppen Kulu kunne også her se at når de ikke er venn med medlemmet Kim så er det 

kun profilfeltene som er satt til synelighet ”innloggede brukere” de får se. Deltaker 4 mener 

det burde være mulig å se sin egen profil fra en annens profil for på den måten ha full kontroll 

på hva som er synelig for andre. 

 

Neste oppgave var å finne en gruppe som heter forkjølelse. Jeg ønsket å finne ut hvordan de 

finner frem til oversikt over hvilke grupper det er som eksistere i Sprinklr BP. Jeg ville finne 

ut hva de fikk se av informasjon om en støttegruppe om forkjølelse.  

 

Deltakerne fant frem til grupper på litt forskjellige måter. Deltaker 2 søkte etter gruppen 

forkjølelse i søkefeltet, mens de tre andre trykte på link til grupper 

Når de fant frem til riktig gruppe fikk se at forkjølelse er en privat gruppe og der fikk de ikke 

se noe annet enn hva/hvem gruppen er beregnet for. Først når de søkte om medlemskap og ble 

lagt til av administrator, meg, fikk de se andre medlemmer og aktiviteter i gruppen 

 

Det var først og fremst tilbakemelding på sikkerhet, slik som fleksible personverninnstillinger 

og å teste at informasjon kun er synelig for de brukerne informasjonen er ment for og at den 

er skjult for utenforstående jeg ønsket svar på i evalueringen. Deltakerne som utførte 

evalueringen mente at de fleksible personvernsinnstillingene i Sprinklr BP fungerte bra. De 

syntes det ga en følelse av trygghet å vite at de kunne ha kontroll på informasjon om seg selv.  

 

Andre bemerkninger som deltakerne kom med, deltaker 1 syns det er mye dobbelt opp av 

lenker, meny valg. For eksempel så er det tre steder det står grupper og to steder det står 

profil. Deltaker 2 hun mener det er ulogisk bruk av navn og plasseringer av lenker/menyer. 

Hun mener at menyen øverst til venstre på siden burde ha vært beregnet for medlemmet og at 

menyen ellers burde ha vært plassert langs venstre side. Deltaker 3 mener det er for mange 

lenker som heter det samme og det skaper forvirring.  
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De andre bemerkningene som deltakerne kom med har ingen betydning for sikkerheten og det 

å beskytte personvernet til brukerne av Sprinklr BP. Alle endringer som deltakerne mener bør 

utføres kan la seg gjøre ved å endre/legge til kode i PHP filer og å endre/legge til kode i 

stilarkene. Jeg ser det slik at det å endre på navn og plassering av lenker/menyer er noe som 

tilhører hva som bør gjøres i veien videre for å få Sprinklr BP til å gå fra å være en prototype 

til å bli en fungerende PS-SN. 

 

9.3 Evaluering av prototypen Sprinklr BP 

 

9.3.1 Forsiden 

 
Med hjelp av prototypen har jeg fått mulighet til å teste hvordan sikkerheten er, og se at 

plattformen har de funksjoner som litteraturen sier at ungdommer ønsker at en PS-SN skal ha. 

Beskriver her forsiden til prototypen. Jeg har brukt fargen ”burlywood” etter inspirasjon av 

prototypen til (Machniak, 2013). Forsiden er helt nøytral. Det er ikke noe informasjon om hva 

nettverket holder på med eller hvem den er beregnet for. Det ble oppgitt av ungdommer som 

(Machniak, 2013) intervjuet at de ønsket en nøytral forside. Logoen Sprinklr BP er står 

skrevet høyt opp og midt på nettsiden. Under logoen er det en hvit boks hvor brukeren en må 

skrive inn brukernavn og passord for å kunne logge seg inn på prototypen. Se figur 62 

nedenfor. 

 

Figur 62: Forside 
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Ovenfor i figur 62 er det et skjermbilde av forsiden til Sprinklr BP. Der må brukeren skrive 

inn brukernavn og passord. Det er en plugin som heter ”Private-buddypress” som beskytter 

nettverket ved å kreve brukernavn og passord. Det er en svært viktig plugin som gjør det 

mulig å skjerme nettverket mot utenforstående og det er ett viktig skritt for å utvikle et sikkert 

PS-SN. 

 

Figur 63: Innlogging 

 

Ovenfor i figur 63 så har jeg skrevet inn brukernavn ”jim” og passordet til Jim for å logge 

meg inn som et fiktivt medlem. Deretter kommer en rett inn på profilsiden. 

 

9.3.2 Profilsiden 

Når det fiktive medlemmet ”Jim” logger seg inn på prototypen, Sprinklr BP, med brukernavn 

og passord så kommer han rett inn på sin egen profilside. Det er på profilsiden det enkelte 

medlem kan få presentere seg selv med bilde og forskjellige personlig informasjon, slik som, 

bosted, alder, interesser, diagnose med mer. I litteraturen kommer det frem at flere unge 

pasienter gir uttrykk for at de ønsker at profilsiden bør ligne litt på Facebook og at de ønsker å 

ha mulighet til selv å kunne endre på bakgrunnen i profilsiden for å personliggjøre profilsiden. 

(Van Der Velden, 2013), (Machniak, 2013)  
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Det er fullt mulig å la hvert medlem få personliggjøre profilsiden med en plugin og det er 

flere plugin en kan velge mellom til dette formålet. Det er en som heter ”BP Custom 

Background For User Profile” som lar det enkelte medlem endre bakgrunnsbilde. 

 

 

Figur 64: Profilside 

 

I figur 64 ovenfor kan en se helt øverst til venstre logoen ”Sprinklr BP”, det er det navnet jeg 

har gitt min prototype. Ellers kan en se at det fiktive medlemmet Jim Kalle har lastet opp et 

profilbilde av seg selv. Fanen hjem er ment å lede til en informasjonsside som er tilpasset det 

enkelte medlem. Profil, gir en oversikt over alle som har opprettet en profil på nettverket. 

Aktivitet, gir oversikt over alle aktiviteter som medlemmet har fortatt og beskjeder som er 

postet på veggen til medlemmet. Grupper, gir oversikt over alle grupper som er på nettverket 

og hvilke grupper medlemmet har meldt seg inn i. Om oss, der er det ment at det kan legges 

til en kort presentasjon av de som står bak nettverket. 
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Figur 65: Profil funksjoner 

 

I figur 65 på linjen for aktiviteter står det profil, den leder til medlemmets egen profilside hvor 

det kan legges til personlig informasjon. Meldinger, der står det 0 nå, men hvis det har 

kommet nye meldinger så vil antall nye meldinger bli vist der. Foreløpig har ”Jim” to venner 

og ved å trykke på venner blir profilene til vennene vist. Han er foreløpig medlem i en gruppe 

og ved å trykke på grupper blir den gruppen Jim er medlem vist frem. Han har to 

bildegallerier og ved å trykke på gallerier kan en se bildene som han har lastet opp. På 

innstillinger kan medlemmet skifte passord dersom det ønskes. 

 

9.3.3 Fleksible personvernsinnstillinger 

I figur 66 nedenfor kan en se noen av profilfeltene til medlemmet ”Jim”. Dette er informasjon 

han har lagt til om seg selv. Med hjelp av fleksible personvernsinnstillinger kan medlemmet 

bestemme hvem som får se hva av informasjon. 

 

 

Figur 66: Profilfelt 
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I figur 67 nedenfor, er navn satt til å være obligatorisk og synelig for alle. Alle andre profilfelt 

har medlemmet mulighet til selv å bestemme hvem som kan få se. Informasjon om bosted kan 

medlemmet velge mellom bare innloggende brukere, mine venner eller bare meg kan få se 

bosted. Som standard oppsett i Sprinklr BP, har jeg satt synelighet til å gjelde bare meg. Dette 

er den samme strenge standard innstillingen som Margaret har foreslått i sin prototype. 

(Machniak, 2013) Med denne innstillingen som standard må medlemmet selv foreta et bevist 

valg for å avgjøre om han/hun ønsker å åpne opp for at flere kan få se informasjon om dem 

selv.  

 

Dette er det motsatte av hva Facebook har som standard, der er det meste satt til åpen. I 

workshopen sammen med ungdomsrådet ved A-hus gav alle ungdommene uttrykk for at de 

var opptatt av å beskytte personvernet sitt. De mener selv at de var svært bevisste på hvem de 

deler informasjon med. Dette stemmer med hva van der Velden og El Emam (2013) omtaler i 

"Not all my friends need to know": a qualitative study of teenage patients, privacy, and social 

media. (van der Velden & El Emam, 2013) 

 

Figur 67: Fleksible personvernsinnstillinger 
 
 

9.3.4 Søke etter andre medlemmer 

 

Figur 68: Profilbilde av et medlem 
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I figur 68 blir den viktigste funksjonen med en PS-SN vist. Muligheten til å søke etter andre 

medlemmer som de kan bli kjent med. Ovenfor har medlemmet ”Jim” søkt i profilene etter 

andre medlemmer. Han har funnet et annet medlem som han ønsker å bli kjent med. Han kan 

trykke på ”legg til venn” eller han kan sende en ”privat” melding. Private meldinger kan kun 

bli sett av avsender og mottaker.  

 

9.3.5 Grupper 

Det er mulig å opprette grupper i Sprinklr BP. Det kan opprettes grupper basert på forskjellige 

sykdommer og fritidsinteresser. Medlemmene kan selv opprette grupper, men i denne 

prototypen har jeg kun latt administrator få lov til å opprette grupper. Hver gruppe som blir 

opprettet kan settes opp til enten å være en offentlig gruppe som tillater at hvem som helst kan 

selv melde seg inn. Det kan opprettes en privat gruppe, der må medlemmene søke om å få bli 

medlem. Det kan opprettes en skjult gruppe hvor de som blir medlemmer har blitt invitert inn 

i gruppen. Både private og skjulte grupper beskytter innhold og aktiviteter mot 

utenforstående.  Se figur 69 nedenfor. 

 

Figur 69: Grupper 
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Figur 70: En privat gruppe 

 

I figur 70 ovenfor er det et eksempel på en støttegruppe i Srinklr BP. ”Jim” er medlem i en 

privat støttegruppe for forkjølelse. Den gruppen har tre medlemmer. Gruppens medlemmer 

kan sende invitasjoner til andre som de har på sin venneliste. Dersom medlemmet ønsker å 

forlate gruppen kan han bare trykke på ”forlat gruppe”. Alt av informasjon om gruppen 

forkjølelse er beskyttet mot utenforstående. 

 

9.3.6 Designet av prototypen 

For å endre på designet, farger og plasseringer av objekter på siden opprettet jeg en mappe 

med child themes. Der la jeg lagret jeg en style.css. Nedenfor i figur 71 er koden i style.css. 

Der kan koden jeg har lagt til for å endre på designet ses. Jeg har gjort det sånn at designet i 

utgangspunktet arver alt fra original filene. Deretter la jeg til kode for de elementene som jeg 

ønsket å endre på. Slik som bakgrunnsfarge, font størrelse, buede hjørner på navigasjons 

knapper, flytte navigasjons knapper over til venstre, øke størrelsen på fonten nettsidens tittel, 

og kode for å gjøre profilbildet rundt. 

/* Theme Name: BP_dusk 

Description: Cool new theme for BuddyPress.  

Version: 1.0  

Author: Janword   

Author URI: http://twodoorscreative.com/  

Template: bp-default  

Tags: buddypress, two-column, light */ 

   

/* Inherit the default theme styles */ 

@import url( ../../plugins/buddypress/bp-themes/bp-

default/_inc/css/default.css ); 

@import url( ../../wp-admin/css/color.min.css); 

 

body.login {background: #FFFFFF; 

          min-width: 0; } 
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/*-------------------------------------------------------------- 

2.0 - Structural 

--------------------------------------------------------------*/ 

body{font-size: 15px;} 

h1{color:orange; 

      text-align:center;} 

p{font-family:"Times New Roman"; 

    font-size:20px;} 

 

body.login {background-color: #DEB887: 

          min-height:600px;} 

 

/* Naviagation knappene får runde hjørner */ 

#nav > li > a { border-top-left-radius: 20px; 

                       border-top-right-radius: 20px; } 

 

/* Navigasjon knappene flyttes til venstre */ 

#navigation #nav { float: left; 

                                margin: 40px 0 0 20px;} 

 

/* Nettsidens tittel font økes */ 

#header h1 a {color: #fff; 

            font-size: 40px; 

            text-decoration: none; } 

 

/* Fjerner en grå stripe ved linjen for aktiviteter */ 

div.item-list-tabs { background: #FFFFFF; 

                               clear: left; 

                    margin: 25px -19px 20px -19px; 

                    overflow: hidden;  } 

 

/* Gjør profilbildet rundt */ 

div#item-header img.avatar {width: 250px; 

                                               height: 250px; 

                                              -webkit-border-radius: 150px; 

                                              -moz-border-radius: 150px; 

                                              -ms-border-radius: 150px; 

                                              -o-border-radius: 150px; 

                                               border-radius: 150px;      } 
Figur 71: Style.css 

 

9.3.7 Kommentar til evalueringen 

Her vil jeg beskrive hva som må gjøres videre for at Sprinklr BP skal kunne gå fra å være en 

prototype til å bli et fungerende nettverk som kan tas i bruk. Det er mye arbeid som fortsatt 

gjenstår. BP er ikke ferdig oversatt til norsk språk og foreløpig, pr 25.07.14, har det blitt 

oversatt 79 % av språket til norsk. http://translate.wordpress.org/projects/buddypress/1.9.x 

Slik Sprinklr BP er nå, så er det enkelte steder på nettverket en blanding av norsk og engelsk.  

http://translate.wordpress.org/projects/buddypress/1.9.x
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Valget er enten å vente til alt er ferdig oversatt eller så må det gjøres av en person som tar på 

seg oppgaven med å utvikle Sprinklr BP videre. 

 

 

Figur 72: Oppgir hvor feilen er 

 

I figur 72 ovenfor har admin skrevet inn feil passord og det blir oppgitt at passordet var feil. 

Ifølge litteratur på området bør det ikke bli oppgitt hvor feilen er. (Nagayasu & Takagi, 2011) 

Det er vanskeligere for en hacker å gjette seg frem til to riktige bokstav og tegn 

kombinasjoner enn bare ett. (Nagayasu & Takagi, 2011)  

 

Neste punkt jeg vil nevne er det samme som ekspertgruppen Kulu også nevner i sin 

evaluering. Når en endrer på en innstilling i fleksible personvernsinnstillinger, for eksempel, 

hvis profilfeltet for bosted er satt som standard til å gjelde for ”Bare meg” og en velger å sette 

innstillingen til å gjelde ”Min venner” fordi en ønsker å dele denne informasjonen med sine 

venner på nettverket. Da får en ikke noe informasjon om at det har blitt foretatt en endring før 

en har trykket på å lagre endringer. 

 

Figur 73: Endre innstillinger 
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I figur 73 har standard innstilling blitt endret fra ”Bare meg” til ”Mine venner” Tykker på 

lukk som er skrevet med blå skrift. I figur 74 nedenfor kan en se at valgene for synelighet har 

blitt lukket, men endringen som har blitt utført er fortsatt ikke synelig. Endringen blir først 

synelig når en har trykket på å lagre endringer. Medlemmet som utfører en endring bør få en 

visuell bekreftelse på at en endring har funnet sted selv om det ikke har blitt trykket på å lagre 

endringer. 

 

Figur 74: Utført endring ikke synelig 
 
 

Jeg mener at den prototypen jeg har lagd, gir et godt inntrykk av hvordan plattformen til BP 

kan egne seg til å utvikle en PS-SN. Hvert enkelt profilfelt bør, om mulig, angis med fargene 

rødt, gult og grønt hva hvert enkelt profilfelt er satt til i de fleksible personvernsinnstillingene, 

fordi det da er lettere å se hva som er synelig for andre. (Machniak, 2013) For å ha kontroll på 

hva andre medlemmer på nettverket ser av informasjon så vil det være en fordel om det er en 

mulighet for å se sin egen profil fra en annens profil, for på den måten ha full kontroll på hva 

andre medlemmer får se. 

 

9.4 Oppsummering 

 
I dette kapittelet har jeg presentert prototypen som min egen prototype Sprinklr BP er 

inspirert av. Jeg har beskrevet innlogingssiden, profilsiden, fleksible personvernsinnstillinger, 

søke etter andre medlemmer, grupper og beskrevet hvordan jeg endret på designet. I 

workshopen fant jeg ut hvilken informasjon og med hvem ungdommene deler med på 

Facebook. De mente de vil føle det tryggere å dele informasjon om sin sykdom på et lukket 

nettverk som Sprinklr BP. Jeg beskriver hva ekspertgruppen Kulu hadde av synspunkter da de 

evaluerte prototypen om hva som kan/bør endres. I min egen evaluering av prototypen er jeg 

kun opptatt av hvordan sikkerheten og personvernet blir ivaretatt. Jeg beskriver hva som bør 

gjøres videre for å få Sprinklr BP til å gå fra å være en prototype til å bli en fungerende PS-

SN. 
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10 Konklusjon 
 

Forskningsspørsmålet i denne oppgaven var: Hvilke krav må vi stille til en plattform for at det 

skal være sikkert for unge pasienter? 

 

Jeg nærmet meg spørsmålet med å oversette informasjon fra litteraturen til å gjelde krav til 

sikkerhet. Selv om det har blitt utviklet mange forskjellige PS-SN og ulike former for 

helserelaterte nettsider, så eksisterer det ikke noe informasjon i litteraturen om hvilke krav 

som må stilles til sikkerheten til plattformer for å utvikle en PS-SN.  

 

Det har blitt gjort mye forskning rundt PS-SN og at ungdommer med langtids 

helseutfordringer har stort utbytte av slike nettverk, men det ser ut som at de som står bak 

forskningen ikke nevner mer om sikkerheten annet enn at det er lukkede nettverk. Jeg har fått 

avdekket fra litteraturen flere behov unge pasienter har, slik som støtte, helseinformasjon, 

mobile teknologier og at de ønsker at personvernet deres blir beskyttet.  

 

For å nærme meg forskningsspørsmålet, så har jeg presentert en oversikt over hvilke behov 

unge pasienter har i kapittel 2. Det er de presenterte behovene sammen med informasjon fra 

personvernet i kapittel 3, teknisk sikkerhet i kapittel 4, pasient sentrerte-sosiale nettverk i 

kapittel 5, og metoder i kapittel 6 som sammen danner grunnlaget og gjorde det mulig for meg 

å forme kravene som jeg bruker for å sammenligne plattformer i kapittel 7. Resultatet fra 

kapittel 7 leder til sammenligningen av to plattformer i kapittel 8. Basert på kapittel 8 

presenterer jeg en prototype i kapittel 9.  I kapittel 10 vil jeg vise hva jeg kom frem til som 

følge av de foregående kapitelene. 

 

10.1 Krav til plattformen 

 

 Et av kravene som ble satt opp var at plattformen må kunne være på en server 

uavhengig av de som har utviklet plattformen. Når Sprinklr BP er ferdig utviklet er det 

meningen den skal være på en server på Akershus Univeristetssykehus i Lørenskog. 

Sprinklr BP kommer til å innholde sensitive personopplysninger derfor vil loven om 

personopplysninger være gjeldende. Noe som vil medføre krav til, konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet. Nettverket vil også være underlagt offentlig virksomhet 
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og av den grunn så vil Sprinklr BP komme inn under det som heter ”rammeverk for 

autentisering og uaviselighet”. Fra litteraturen kom det frem at nesten alt av offentlige 

nett tjenester blir plassert på det høyeste nivået for risiko og sikkerhet. Det vil si nivå 

4, og på det nivået vil det innebære at kravet til autentisering er tofaktor hvor av den 

ene er dynamisk. Hvis en skal logge seg inn på for eksempel nettsiden helsenorge.no 

så må en bruke enten en passordkalkulator, smartkort og kortleser eller med en USB 

pinne fra Commfindes.  Når denne formen for innlogging blir brukt så har man 

oppnådd det som kom frem i litteraturen i kapittel 4, ”autentication assurance” om at 

det er riktig person som logger seg inn og dette er brukerautentisering. 

 

 For å sikre at informasjon blir beskyttet mot utenforstående så må det brukes 

kryptering ende til ende med SSL eller TLS. Når det benyttes denne formen for 

krypterings teknologi så vil det stå https i nettleseren, det vil være grønnfarget og et 

hengelås ikon vil være synelig. Ved å trykke på hengelås ikonet så vil det komme 

informasjon som blant annet bekrefter at nettstedet er det som det gir seg ut for å være. 

Dette er serverautentisering. Dette er viktig slik at medlemmet som skal logge seg inn 

kan være trygg på at det ikke er et jukse sosialt nettverk. 

 

 Sprinklr BP er utviklet på en plattform som har en stor og stabil gruppe med utviklere 

og det er mange kjente, store og små organisasjoner som har utviklet en nisje nettverk 

basert på plattformen, slik at den derfor kan anses for å være en bærekraftig plattform.  

 

 Plattformen som har blitt brukt for å utvikle Sprinklr BP er basert på åpen kildekode, 

slik at det er mulig å ha kontroll på alt av kildekode, det vil øke sikkerheten.  

 

 Sprinklr BP har fleksible personvernsinnstillinger slik at medlemmene har full kontroll 

på hvem som for se hva av informasjon om dem. 
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10.2 Prototype 

 
Jeg har utviklet en prototype av Sprinklr BP. Den er inspirert av (Machniak, 2013) sin 

prototype, og den har de funksjoner som litteraturen sier at ungdom med langtids 

helseutfordringer ønsker at en PS-SN skal ha. (Van Der Velden, 2013) Prototypen gir en god 

fremstilling over hvordan en PS-SN kan være, når den er basert på plattformen til BP. Ved å 

lage en prototype har jeg fått testet sikkerheten av nettverket og jeg har fått se at fleksible 

personvernsinnstillinger fungerer bra til å bestemme hvem som får se hva av informasjon. 

 

10.3 Til slutt 

Basert på mine tester og evaluering av Sprinklr BP som er utviklet på plattformen BP, så 

mener jeg at Sprinklr BP vil egne seg som en sikker PS-SN for unge pasienter. Basert på 

kravene som jeg har funnet frem til fra litteraturen mener jeg at jeg har svart på 

forskningsspørsmålet om ”Hvilke krav må vi stille til en plattform for at det skal være sikkert 

for unge pasienter”  

 

Hvorvidt Sprinklr BP kan være med på å få medlemmene av nettverket til å få dekket noen av 

sine behov, som jeg presenterte i litteraturen på området gjenstår å se. Medlemmene i 

ungdomsrådet ved A-hus som deltok i workshopen ga uttrykk for at de ønsket et slikt nettverk 

som Sprinklr BP for å komme i kontakt med andre unge pasienter og de fortalte at de ville 

føle det tryggere å kunne fortelle om sin situasjon på et lukket nettverk. Om ungdommen får 

utbytte av Sprinklr BP, bør undersøkes etter at nettverket har blitt tatt i bruk. 
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