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Marie Wessel, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen 

En digital hverdag kræver 
høj informationssikkerhed   
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DESI – Digital Economy and Society Index 2017 
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Tryghed og tillid  
– et nødvendigt grundlag 

 

 

Informationssikkerheden er helt afgørende for,  

at danskerne stadig har høj tillid til den offentlige sektor  

– også når servicen bliver digital  
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Et forhøjet trusselsbillede  

2017 

 

• Ransomware  

    - NotPetya (Mærsk)  

    - Wannacry (bl.a. UK hospitaler) 

 

• Disinformation ved præsidentvalg i USA  

 

• CEO-fraud på Statens Museum for Kunst 

 

Risiko: mindre tillid til myndighederne (og til hinanden) i det digitale samfund 
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Status på statens arbejde med ISO27001 
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Plads til markante forbedringer… 

31 

55 

39 

57 

69 

45 

61 

43 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Leverandørstyring

Awareness/uddannelse

Risikovurdering/SoA

Måling af informationssikkerhed

Lav

Høj



Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

7 

Implementering og operationalisering 
er svært… 

 

• Arbejdet med ISO-standard er ofte for teoretisk 

• ‘Papirtiger’ 

• Gemt væk 

• Risikovurderinger afkoblet fra virkeligheden 

• Manglende forståelse af styringsprincipper  

• Der måles på indsats, ikke på resultater 

• Implementering er ikke gratis! 

 

 

 
 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg Indsæt i top menuen 

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk Anvend på alle 

8 

Lav bold underoverskrift 

 Fjern bullet og  

lav teksten bold 

Ønsker du korrekt bullet,  

klik på bullet-knappen 

Sikkerhed på dagsordenen – mediemæssigt fokus… 

Kilde: 

dr.dk 

22. februar 2018 
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• Resultater fra ISO-måling… 

 

• Stort fokus på arbejdet med den 

kommende nationale strategi for  

cyber- og informationssikkerhed  

(forår 2018) 

… ledelsesmæssigt & politisk bevågenhed 
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• 7 trin, der beskriver vejen til et godt 

cyberforsvar 

 

 

 

 

 

Sikkerhed i praksis: digst.dk/sikkerhed 

• Stort publikationsbibliotek,  

vejledninger til sikkerhedsarbejdet  
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Det fremadrettede arbejde 

Forankring af
informationssikkerhed i…

Politikker og retningslinjer

Opdatering af risikovurdering og
SoA-dokument

Leverandørstyring

Hændelseshåndtering

Beredskabsplan

Awareness og uddannelse

Intet af ovenstående

På hvilke områder vil ekstern støtte (fx vejledninger, uddannelse, seminar, etc.) 
give værdi? 
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Tak for opmærksomheden  

 - og hav en spændende dag! 
 

Marie Wessel 

 


