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AGENDA

• Hvem er vi?

• Prioritering af IT-Sikkerhedstiltag

• Rejsen mod et passende sikkerhedsniveau

• Beredskabsøvelser

• National strategi for cyber- og informationssikkerhed



IT -SIKKERHED – HVORDAN PRIORITERER VI  R IGTIGT?

RN læner sig op af anbefalinger fra bl.a. Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen 

Her peges på Center for Internet Security (CIS) sikkerheds-framework 20 Critical Security Controls

• 20 prioriterede initiativer til sikring mod cyberangreb

• De 5-6 vigtigste adresserer ca. 80 procent af aktuelle cybertrusler

• Listen opdateres årligt ud fra aktuelt trusselsbillede



CIS CONTROLS RAMMEVÆRK V.7
Kilde: Center for Internet Security



CIS CONTROLS RAMMEVÆRK V.7
Kilde: Center for Internet Security

CIS Control 1: Udstyr på 
netværket

Aktivt administrerer 
(Inventarliste, scan/spore og 
korrigere) alle hardware 
enheder på netværket, så 
kun autoriserede enheder 
bliver tildelt adgang, og 
uautoriserede enheder og 
ikke-administrerede enheder 
er identificerede og nægtet 
adgang.



MET ODE – REJSEN MOD ET  PASSENDE SIKKERHEDSNIVEAU



MET ODE – REJSEN MOD ET  PASSENDE SIKKERHEDSNIVEAU



KRONJUVELER 
Hvilke kronjuveler blev identificeret og hvad ligger bag vurderingen?



T RUSSELSVURDERING



MODENHEDSVURDERING

NM = Nuværende modenhed
AM = Anbefalet modenhed



ROADMAP

Prioritet 2: Udstyr på netværket

Aktivt administrerer (Inventarliste, scan/spore og 
korrigere) alle hardware enheder på netværket, så 
kun autoriserede enheder bliver tildelt adgang, og 
uautoriserede enheder og ikke-administrerede 
enheder er identificerede og nægtet adgang.



ROADMAP

Prioritet 3: Kontinuerlig sårbarhedsstyring

Kontinuerligt anskaffe, vurdere og handle på ny 
information for at identificere sårbarheder, udbedre 
og minimere trusselaktørens mulighedstid



SÅRBARHEDSSKANNING – BY PLUGIN



SÅRBARHEDSSKANNING – BY ASSET



SÅRBARHEDSSKANNING – EXPLOITABLE BY MALWARE



SÅRBARHED



ROADMAP

Prioritet 3: Vedligeholdelse, overvågning og 
analyse af audit logs

Indsaml, administrer og analyser audit logs fra 
begivenheder der kan hjælpe med at detektere, 
forstå og komme sig fra et cyberangreb.



ROADMAP

Prioritet 3: Vedligeholdelse, overvågning og 
analyse af audit logs

Indsaml, administrer og analyser audit logs fra 
begivenheder der kan hjælpe med at detektere, 
forstå og komme sig fra et cyberangreb.



ROADMAP

Prioritet 1: Hændelseshåndtering og 
beredskabsplan

Beskyt organisationens information såvel som dens 
omdømme ved at udvikle og implementere en 
”Incident Response”- infrastruktur (f.eks. planer, 
definerede roller, træning, kommunikation, ledelses 
oversigt) for hurtigt at opdage et angreb og effektivt 
begrænse skaden, udrydde angriberens 
tilstedeværelse og genoprette integriteten af 
netværket og systemerne



Beredskabet samles i Warroom 
Incident Response Team aktiveret til hjælp
Det vælter ind med nye meldinger om hændelsen 
- og om meget andet.

Vi styrer information og aktiviteter i ServiceNow, så alle 
kan følge med







CYBERTRUSLEN MOD DEN DANSKE SUNDHEDSSEKTOR
Kilde: Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS)

CFCS har vurderet trussels-
niveauet i forhold til den danske 
sundhedssektor baseret på viden 
om, hvilke aktører, der synes at 
være aktive samt deres 
vurderede motivation, hensigt, 
vilje og kapacitet til at angribe det 
danske sundhedsvæsen.

Vurderingen til højre er 
udarbejdet i foråret 2018 med en 
note om, at trusselsniveauet på 
Cyber aktivisme og terror kan 
stige markant ved ganske små 
ændringer på den politiske scene 
eller i den politiske dagsorden.



CYBERTRUSLEN MOD DEN DANSKE SUNDHEDSSEKTOR
Kilde: Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS)



CYBER- OG INFORMATIONSSIKKERHED PÅ T VÆRS AF SEKTORER

Den nationale strategi for cyber- og 
informationssikkerhed fra maj 2018

Sundhedssektorens cyber- og 
informations-sikkerhedsstrategi 2019-2022



SEKTORSTRATEGIENS SPOR



SEKTORSTRATEGIENS SPOR



3.2 ETABLERING AF FUNKTIONER T IL OVERVÅGNING OG ANALYSE AF 
AKT IVITET PÅ SUNDHEDSSEKTORENS IT -SYSTEMER OG -
INFRASTRUKTUR

• Sundhedssektoren skal være i stand til effektivt at opdage lokale såvel som tværgående 
cyber- og informationssikkerhedshændelser. Derfor er der behov for løbende at overvåge og 
analysere aktiviteten på såvel den fælles som den lokale it-infrastruktur med henblik på at 
opdage og håndtere uautoriseret eller uregelmæssig aktivitet.

• Som et første led i arbejdet med at afdække potentialet i at etablere fælles funktioner til 
overvågning og analyse af aktivitet igangsætter DCIS i samarbejde med sektorens aktører en 
afdækning af sundhedssektorens samlede behov på området. Dette skal føre frem til, at der 
kan træffes beslutning om, hvordan funktionerne bedst etableres.



3.2 ETABLERING AF FUNKTIONER T IL OVERVÅGNING OG ANALYSE AF 
AKT IVITET PÅ SUNDHEDSSEKTORENS IT -SYSTEMER OG -
INFRASTRUKTUR

• Besvares:

• Hvad skal overvåges?

• Hvem skal analysere? 

• Hvordan får en eventuel central funktion adgang til data fra aktørerne? Skal det være på 
samme måde?

• Hvad er DCIS’s SAC/SOC’s mandat i forhold til fundne sårbarheder og risici?

• Hvordan skal funktionen bemandes? Skal den være 24/7 365 bemandet?

• Hvilke services skal funktionen understøtte?
• Skal der være et ”cyberrejsehold”?

• Mv. 


