
Det er situasjoner hvor det er lurt å ikke 
ta med mobiltelefon. En mobiltelefon har 
mikrofoner, kameraer og 
sporingstjenester som kan utnyttes. 
Mikrofon og kameraer er aktive også i 
«stille-modus» og «flight mode», og 
muligheten for avlytting er tilstede. 

Kartlegg risikoKartlegg risiko
Har du noe å være redd for? Avlytting? 
Sporing? Spionprogramvare? Privat- eller 
jobbinformasjon? Reiser til et risikoland?

Oppdater telefonen
Bruk sentralstyrt oppdatering av 
mobiltelefoner for bedrifter. 

Apple iPhone Apple iPhone er enkel å oppdatere via 
«innstillinger», og det anbefales å sette 
telefonen til «oppdater automatisk».

Android-telefonerAndroid-telefoner har variable 
oppdateringssykluser avhengig av merke 
og modell. Operativsystemet leverer 
sikkerhetsoppdateringer jevnlig, men det er 
opp til produsenten av telefonen å sende ut 
oppdateringer. Bruker du Android som 
plattform, velg en modell som Android 
anbefaler til bedrifteanbefaler til bedrifter. 

Modeller som ikke kan oppdateres bør 
byttes ut. 

Ved reiser til risikoland
- Bruk dedikert telefon og SIM-kort
- Ikke logg på med personlige tjenester
- Minimaliser informasjonen på telefonen, 
som f.eks kontaktlister

Generelle råd
- Aktiver passord, fingeravtrykk eller face-ID 
for å kunne låse opp mobilen
- Aktiver for fjernsletting 
- Aktiver kryptering av innhold
- Gjør en kritisk vurdering av hvilke apper - Gjør en kritisk vurdering av hvilke apper 
som skal innstalleres
- Slå av mulighet for å installere apper fra 
ukjente kilder (Android-telefoner)
- Unngå at det ligger kritisk informasjon i 
kontaktlister
- Skill mellom privat og jobbinformasjon
- Gjør en omstart av telefonen ukentlig- Gjør en omstart av telefonen ukentlig

Tiltak mot sporing
- Skru av Wi-Fi
- Skru av Roaming
- Benytt VPN
- Slå av stedstjenester på apper som ikke 
trenger å vite hvor du er
- Slett historikk for anrop, e-post, SMS og - Slett historikk for anrop, e-post, SMS og 
kontaktlister jevnlig

Når du bruker Wi-Fi via mobilen
- Bruk bare kjente Wi-Fi-nettverk som er 
beskyttet med passord
- Unngå å bruke åpne Wi-Fi-nettverk på 
kafeer, flyplasser og hoteller
- Slett lagrede Wi-Fi-nettverk jevnlig- Slett lagrede Wi-Fi-nettverk jevnlig

Vær varsom
- Vær kritisk til linker du mottar på SMS eller 
e-post
- Unngå bruk av USB-ladere på 
kollektivtransport, flyplasser og på hoteller
- Ikke koble deg til enheter du ikke stoler på

Les mer på wwLes mer på www.nsm.no

NSMs råd for sikrere bruk av 

mobiltelefon


