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RISIKO- OG KONTROLLMATRISE FOR 

INNFØRING AV Elektronisk lås i Lindesnes  



Versjon 1.3 

Risiko basis Risiko scenarier 
Person- 

opplysnings-  
sikkerhet 

Pasient-  
sikkerhet 

Operasjonell Prioritet Kundens ansvar 
Relevant 

for 
kunde 

Risiko 
st. 

Risiko 
ID 

Hva Skjer 
(Uønsket hendelse) 

Forårsaket av  
Kort beskrivelse av 

konsekvens 
Konse 
kvens 

Sann 
synlighet 

Konse 
kvens 

Sann 
synlighet 

Konsekvens 
Sann 

synlighet 
Pasient/.personoppl Operasjonell 

 Lindesnes 

 1 
Glemt å lade 

mobiltelefoner før 

jobbstart 

Ikke etterlevelse av rutiner, menneskelig 

svikt, telefoner som blir brukt døgnet 

rundt 

Mobiltelefon slår seg av ute på 

vakt, ansatte ikke kommer 

inn/blir forsinket, får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -

>helsekonsekvens 

tjenestemottaker 

  2 2 1 1 4 1 

Påse at rutiner følges, 

legge til rette med lader i 

biler. 

Ja 

 2 
Feil med nøkkelboks eller 

låsemekanisme 

Gamle og slitte nøkkelbokser hos 

tjenestemottakere 

Gir økonomiske utgifter. 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker. 

  2 1 2 1 2 2 

Sette klare standarder for 

hvilke nøkkelbokser man 

ikke monterer på, ta bilder 

av slitte/løse deler. Har 

lager av nye 

nøkkelbokser.  

 

 

 

Ja 

 3 
Teknisk feil på iLOQ 

program 
 

Tekniske utfordringer på komponenter 

fra leverandør som gjør at server ikke er 

tilgjengelig/ strømfeil 

Administratorer får ikke utført 

endringer, man får ikke ytt 

tjeneste til avtalt tid -> 

helsekonsekvens for 

tjenestemottaker 

  2 1 2 1 2 2 

Ikke å anse som en 

utfordring per i dag, ikke 

kjent problem 

Prosedyre på å oppdatere 

nøkler. Avdeling har fått 

veileder.  

 

Nei 

 4 

Fare for at tjenesteutøver 

tar med seg nøkler eller 

glemmer de i låsen, eller 

glemmer å låse 

nøkkelboks 

Ved nøkkelbokser ligger nøkkel løst i 

nøkkelboks, som gjør det enkelt å 

glemme å legge den tilbake. Eller 

glemmer å låse nøkkelboks 

Tjenesteyter tar med seg nøkkel 

eller mister den, eller glemmer å 

låse nøkkel boks etter bruk-> 

neste tjenesteyter får ikke ytt 

tjeneste til avtalt tid -

>helsekonsekvens for 

tjenestemottaker, økonomisk 

tap. Nøkkel kan bli glemt i dør -

>finnes av uvedkommende 

  3 2 2 2 4 4 

Ha rutine om nøkkelboks 

like ved dør -> kjede 

mellom boks og nøkkel 

hvor det går. 

Kontrollere at nøkkelboks 

er låst etter bruk 

Ja 

 
5 

 

Glemmer å låse nøkkel 

boks i bolig felleskap, 

hvor flere nøkler ligger i 

samme nøkkelboks 

Nøkkelboks blir ikke låst etter bruk 

Nøkkelboks blir stående åpen 

etter bruk, glemmer å låse 

nøkkelboksen. Nøkler til flere 

tjenestemottakere blir 

tilgjengelig  

  3 2 2 2 2 4 

Kontrollere at nøkkelboks 

er låst etter bruk 

Avvik skal dokumenteres 

i Compilo ved feil 
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Risiko basis Risiko scenarier 

  Person- 
opplysnings-  

sikkerhet 

Pasient-  
sikkerhet Operasjonell Prioritet Kundens ansvar 

Relevant  
for 

kunde 

Risiko 
status 

Risiko 
ID 

Hva Skjer 
(Uønsket hendelse) Forårsaket av  Kort beskrivelse av 

konsekvens 
Konse 
kvens 

Sann 
synlighet 

Konse 
kvens 

Sann 
synlighet 

Konsekvens 
Sann 

synlighet 
Pasient/.personoppl Operasjonell  Lindesnes 

 6 
Nøkkel FOB kommer på 

avveie 

Den ansatte mister FOB eller glemmer å 

låse den inn, uvedkommende får tak i 

FOB 

Uvedkommende får tilgang, 

konsekvenser for både det 

operasjonelle, helse til 

tjenestemottaker og 

innbrudd/tyveri 

  3 1 2 2 3 4 

Ha rutine for å registrere 

FOB på personnivå, låse 

inn FOB på et sikkert 

sted. 

Ekstra mobil på hver 

sone/hos tekniker = FOB 

mobil.  

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 7 

Feilmontering av 

låssylinder på 

nøkkelboksen 

Ikke tilfredsstillende opplæring 

Ødelegger boks/sylinder. Får 

ikke ytt planlagt tjeneste til 

avtalt tid -> helsekonsekvens 

for tjenestemottaker, andre 

beboere i blokk 

  2 1 2 1 2 2 

Påse at alle som skal 

montere lås, har 

opplæring internt, evt via 

ILOQ/Assistentpartner. 

Innføre gode rutiner for å 

kontakte Tellu support 

ved opplevde problemer 

 

 

 

 

Ja 

 8 

Nøkkellås fungerer ikke 

etter hensikt/lås åpnes 

ikke selv om korrekt 

nøkkel benyttes 

Feil på låseenhet/ukjent årsak 

Får ikke ytt planlagt tjeneste til 

avtalt tid -> helsekonsekvens 

for tjenestemottaker. Frustrasjon 

-> tillit til systemet svekkes 

  3 2 3 2 6 6 

Prosedyre – tjenestested 

tar kontakt med tekniker. 

Tekniker tar kontakt med 

Tellu support ved hvert 

tilfelle hvor dørlås ikke 

fungerer slik at Tellu IoT 

kan bringe informasjon til 

leverandør 

 

 

 

 

 

Ja 

 9 

Dokumentasjonsmangel, 

mangler på oversikt og 

beskrivelse av tjenesten 

Det er ikke utarbeidet en 

tjenestebeskrivelse for ILOQ (for internt 

og ekstern bruk) 

Over/underselger tjenesten. 

Redusert gevinst av tjenesten. 
2 3   2 3 2 2 

Tellu's ansvar å utarbeide 

dokumentasjon - 

informasjon til 

tjenestebeskrivelse 

foreligger. 

Utarbeide tjenesteforløp i 

kommune utfra 

dokumentasjon fra 

leverandør.  

Ja 
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Risiko basis Risiko scenarier 
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Pasient/.personoppl Operasjonell 

 Lindesnes 

 10 

Risiko for manglende 

eller uhensiktsmessig 

håndtering av feil og 

support av 

tjenesten/Hendelser 

gjentas unødvendig 

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner 

for forvaltning av tjenesten   

Lang responstid eller 

manglende feilretting som kan 

føre til at tjenesten ikke 

fungerer. Hendelser gjentas. Får 

ikke gitt nødvendig helsehjelp, 

økt ressursbehov hos Tellu, 

partnere og kunder, 

omdømmetap 

  2 2 2 2 4 4 

Tellu har satt fokus på 

forvaltning av tjenesten, 

og tiltak med utvikling av 

bedre forvaltningsrutiner 

og support-materiell er 

under arbeid 

Kommunene har 

prosedyre på support 

internt og mot Tellu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 12 
D1ta og/eller mobil på 

avveie 

Svakheter ved prosedyrer i forbindelse 

med telefon sendes på service, er 

utdatert, mistet eller byttes 

Data og/eller mobil misbrukes 

for uautorisert adgang, 

eksempelvis med hensikt å 

utføre tyveri 

  2 1 2 1 2 2 

Mulighet for MDM og 2-

faktor reduserer risiko. 

Admin-tilgang 24/7 

reduserer risiko 

(vakttelefon DDV). Felles 

telefoner øker risiko. 

Intern rutine for melde 

mistet mobil. DDV kan 

slette mobilen ved mistet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 12 
App er ikke korrekt 

installert/innlemmet på 

mobil 

Ukjent 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker. 

  2 1 2 1 2 2 

Ikke kjent problem, 

trenger ingen tiltak her pt 

MDM system hos DDV 

Prosedyre bestilling og 

support mellom kommune 

og DDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei 
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Risiko basis Risiko scenarier 

  Person- 
opplysnings-  

sikkerhet 

Pasient-  
sikkerhet Operasjonell Prioritet Kundens ansvar 

Relevant  
for 

kunde 

Risiko 
status 

Risiko 
ID 

Hva Skjer 
(Uønsket hendelse) Forårsaket av  Kort beskrivelse av 

konsekvens 
Konse 
kvens 

Sann 
synlighet 

Konse 
kvens 

Sann 
synlighet 

Konsekvens 
Sann 

synlighet 
Pasient/.personoppl Operasjonell  Lindesnes 

 13 

Personal/Tjenesteyter har 

ikke adgang som 

forventet 

Adgangsrettigheter er ikke oppdatert i 

forbindelse med omorganisering i den 

aktuelle kommunen 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker. 

  2 1 2 1 2 2 

Påse at man har rutiner 

etter leverandørs 

anbefaling og at 

opplæring av nye ansatte 

inneholder god 

informasjon. 

Informasjonsskriv 

Mobilprosedyre, 

samarbeid med DDV 

 

 

 

 

 

Ja 

 14 

Administrator-

rettighetsinformasjon på 

avveie 

Svakheter i prosedyrer i forbindelse med 

tildeling av administrator-rettigheter 

Administratorrettigheter på 

avveie misbrukes. Eksempelvis 

for uautorisert tilgang og tyveri 

Omdømme  

  3 1 3 1 3 3 

Token for To-Faktor 

autentisering ved mulighet 

for dette. Påse at man har 

rutiner for å stoppe 

brukertilgang snarlig ved 

mistanke om stjålet 

påloggingsinformasjon. 

Integrasjoner kan gi andre 

risikomomenter 

 

 

 

 

 

ja 

 15 

Felles mobiltelefoner kan 

gjøre at man mister 

oversikt over de 

påloggede ansatte 

Får ikke hentet informasjon ved hvilken 

ansatt som har vært hos bruker. 

Reservetelefoner mest utsatt for risiko 

Får ikke identifisert utro tjenere, 

reservetelefoner som ikke 

brukes daglig kan bli misbrukt. 

Mm 

Omdømme  

  3 1 3 1 3 3 

MDM-system. Telefon og 

SIM kan ikke brukes 

adskilt. 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

 16 
Admin får ikke logget på 

tjenesten/ Glemt passord 

Menneskelig hukommelse, og får ikke til 

å umiddelbart opprette nytt passord 

 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helse konsekvens for 

tjenestemottaker.  

I tilfelle dør åpen/noen åpner -> 

får ikke registrert 

ankomst/avgang i app. 

  3 1   2  

Pålogging for admin - 

lage rutiner for hvem 

ansatte skal kontakte når 

nærmeste leder ikke er 

tilstede. Flere admin 

ansatte. Eventuelt kan 

Tellu support benyttes i 

krisetilfeller (innenfor 

avtale eks, åpningstider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
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Sann 

synlighet 
Pasient/.personoppl Operasjonell  Lindesnes 

 17 

Har feilregistrert 

tjenesteyter / mottaker. 

Eks:  

 Personalet finnes ikke i 

PC. 

Personalet har ikke 

tilhørighet til org/distrikt, 

Telefon er ikke koblet til 

org/distrikt i PC 

Tjenestemottaker er ikke i 

listen 

Feilregistrering, menneskelig svikt 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker. 

  3 1 2 1 3 2 

Påse at opplæring 

etterfølges og oppfriskes 

med jevne mellomrom 

slik at rutiner ikke 

glemmes. 

Nøkkel FOB til test ved 

endring hos tekniker. 

Brannvesen har FOB.   

Prosedyre for avdeling 

ved endring av 

sone/brukere flytter.  

 

 

 

 

 

Ja 

 18 

Admin gir aksess til 

uautorisert person eller 

utfører generell sabotasje 

Utro tjener 

Kan gi alvorlige konsekvenser 

for både det operasjonelle, helse 

til tjenestemottaker og 

innbrudd/tyveri 

  3 1 2 1 3 2 

Påse at opplæring av 

admin på det etiske 

perspektiv gjennomgås 

ved første opplæring og 

friskes opp jevnlig 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 19 

Registrering av 

personopplysninger skjer 

uten hjemmel og 

samtykke 

Feilregistrering Brudd på lovverk 1 1     3  

Påse at opplæring av 

ansatte på det etiske 

perspektiv gjennomgås 

ved første opplæring og 

friskes opp jevnlig. 

Rutiner for 

drift/bestilling/avbestilling 

følges opp 

Ingen personopplysninger 

registreres.  

 

 

 

 

 

Ja 

 20 Feil på telefon 

Abonnement ikke betalt.  

Telefon utsatt for skade.  

Teknisk feil på telefon 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker.  

I tilfelle dør åpen/noen åpner -> 

får ikke registrert 

ankomst/avgang i app. 

  2 1   2  

Påse at rutiner for 

abonnement er tilstede, 

sikring med ekstra 

telefoner til utlån ved 

behov, rutiner for IT-

støtte ved feil som Tellu 

ikke har ansvar for på 

mobiltelefoner 

 

 

 

 

 

 

Ja 
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  Person- 
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sikkerhet 

Pasient-  
sikkerhet Operasjonell Prioritet Kundens ansvar 
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for 

kunde 

Risiko 
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Risiko 
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synlighet 
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kvens 
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synlighet 

Konsekvens 
Sann 

synlighet 
Pasient/.personoppl Operasjonell  Lindesnes 

 21 App fungerer ikke 
• Feil i app  

• NFC tag "dør"?  Kan oppleves som at 

løsningen er ustabil 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helse konsekvens for 

tjenestemottaker. I tilfelle dør 

åpen/noen åpner -> får ikke 

registrert ankomst/avgang i app. 

  3 1 2 1 3 2 

Lav sannsynlighet. Melde 

inn feilsaker til support 

for at feilårsak skal kunne 

løses 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

 22 Manglende dekning 
Telefonen er utenfor dekning. 

Operatøren har datatrafikkproblemer 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker.  

I tilfelle dør åpen/noen åpner -> 

får ikke registrert 

ankomst/avgang i app. 

  2 1   3  

Ha wifi som backup på 

kontor,  

Prosedyre oppdatere på 

kontor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

 23 

Appen viser feil - at 

nøkkel boks er låst uten at 

den er det. Dette krever 

fysisk sperre av lås. 

Sabotering 
Kriminalitet, tjenestemottaker 

blir utsatt for planlagt innbrudd. 
  3 1 3 1 3 3 

Utarbeide rutiner for: 

Tjenesteyter -sjekke at 

boks faktisk er låst, sjekke 

slark bestilling av 

reparasjon 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ja 

 24 

Tjenestemottaker har 

aktivert innbruddsalarm 

når personell skal låse seg 

inn 

Ikke oppfølging av rutiner 

Alarm utløses på natt 

(eksempelvis dersom bruker har 

behov for hjelp hjemme ved 

utløst Trygghetsalarm) fører til 

mer tidkrevende håndtering av 

situasjoner som allerede kan 

være tidskritisk. 

    1 1  3 

Informering av 

tjenestemottakere 

/pårørende, legge inn 

sikkerhetskoder i journal-

applikasjon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
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 Lindesnes 

 25 
Lekkasje av 

sensitive 

personopplysninger 

Hacker klarer å: 

• Tappe informasjon fra appen når Personal 

Logger seg på trådløst 

• Tappe informasjon fra mobil/lås i det den brukes. 

 

ID tyveri  

Misbruk av 

kontaktinformasjon og/eller 

innbrudd hos beboer 

  3 1 3 1 3 3 

Utarbeide rutiner for bruk 

og ansvar for telefonen.  

• Aktivere find my phone 

• Sikkerhetskode på telefon 

• Benytter MDM 

• Rutine ved tap.  

o Trekke tilbake de 

elektroniske nøkler dersom 

tlf er online, ved hjelp av 

admverktøy. (Fjernsletting 

-wipes remote)  

o tap må meldes 

umiddelbart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 26 

Blokk: 

Boligsameie 

demonterer 

nøkkelboks / gir 

ikke tillatelse til 

montering 

Konsekvens av tidligere 

hendelser/misnøye/feilmontering /estetisk valg 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helsekonsekvens for 

tjenestemottaker. I tilfelle dør 

åpen/noen åpner -> får ikke 

registrert ankomst/avgang i 

app. 

  3 1 2 1 3 2 

Ha dialog med boligsameie 

på forhånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 
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 27 
Brukerfeil på 

applikasjon 
Tjenesteyter slår av NFC på telefon 

Kommer ikke inn ->får ikke ytt 

planlagt tjeneste til avtalt tid -> 

Helse konsekvens for 

tjenestemottaker.  

I tilfelle dør åpen/noen åpner -

> får ikke registrert 

ankomst/avgang i app. 

  2 2 2 2 4 4 

Påse at opplæring 

etterfølges og oppfriskes 

med jevne mellomrom slik 

at rutiner ikke glemmes. 

DDV sjekker mulighet for 

å kunne «tvangs» avslå.  

 

 

 

 

 

 

Ja 

 28 

Nøkkel stenger for 

lås-arm i 

nøkkelboks 

For lange eller for mange nøkler 

Får ikke låst igjen nøkkelboks, 

Omdømme går på tjenesten, 

frustrasjon - tillit til systemet 

  1 1 2 1 1 2 

Ha rutiner for å ha få 

nøkler i hver nøkkelboks, 

egen boks pr etasje/dør i 

blokk 

 

 

 

 

Ja 

 29 

Administrator- 

rettigheter kan 

deles grunnet 

tilgang på 

programvare fra 

annen PC 

Uten bruk av Token er programvaren tilgjengelig 

for alle 

Kan gi alvorlige konsekvenser 

for både det operasjonelle, 

helse til tjenestemottaker og 

innbrudd/tyveri 

3 1 3 1 3 1 ? 3 

Bruke token som for 

pålogging/2FA 

 

 

 

Ja 

 30 

Ikke tilgang til 

system grunnet 

utgått lisens 

Ikke betalte regninger 
Ikke tilgang til 

administrasjonssystemet  
    2 1  2 

Flere ledd og purringer før 

stenging til iLOQ Partner 

Systemet kan forts. brukes 

og re åpnes raskt om stengt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delvis 


