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Overvejelser 

• Hierarkiet 

• Principperne 

• Metoden 

• Min rolle 

• Et par eksempler 

• Resultatet 



Hierarkiet 

Overordnet risikovurdering  

Risikobilledet. 

Kvalitativ vurdering 

Input til politik, SOA, handlingsplan/strategi 
mv. 

Gentagen og  metodisk vurdering  

Beslutningsgrundlag for anskaffelser, 
systemudvikling mv. 

Input til handlingsplaner 

Detaljerede analyser (servietmodellen) 

Naturlig del af dagligdagen, f.eks.: 

ændrings- og sårbarhedsstyring 

patchmanagement mm. 



Principperne (ISO27005) 

Hvilke aktiver skal 
vurderes?  

(ejere + i-sik) 

Trusselskatalog  

(It + i-sik) 

Sårbarhedsvurdering 
(It)  

Konsekvensvurdering 
(ejere) 

Kvalitetssikring (i-sik) 
Resultatet 

kommunikeres (i-sik) 

Håndtér risici (ejere) 



Vores metodebeskrivelse   

• Formålet 

• Principperne 

• Niveauet 

• Hvem skal gøre det 

• Hvordan vi gør det og med hvad 

• Hvad gør vi med resultatet 

• Håndtering  

• Evaluering 

 



Min rolle 

• Rådgiver/facilitator:  

– Udarbejder beslutningsoplæg  

– Sikrer at processen holdes på sporet 

– Workshops herunder scenarier 

– Uddannelse 

– Værktøjerne  

– Rapportering 

– Sikre at der følges op på fundne risici 



Eksempel på sårbarhedsvurdering 

 

 

Trussel Spørgsmål Sårbarhed Score  

Brand Hvilke kontroller er 
etableret for at sikre mod 
skader fra en brand? 
Forebyggende og 
udbedrende?  

Forebyggende: Der er ikke 
automatisk brandslukningsanlæg i 
serverum. Virksomheden ligger 
på landet og der er langt til 
nærmeste brandvæsen. 
Udbedrende: der foretages 
backup som opbevares uden for 
virksomheden. 
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Score: Hvor sårbare er vi overfor for truslen?  

1. Ingen eller meget lille sandsynlighed   

2. Lille sandsynlighed 

3. Lidt større sandsynlighed 

4. Stor sandsynlighed 

5. Meget stor sandsynlighed 



Eksempel konsekvensvurdering 



Rapporteringen til ledelsen 

• Resumé 

• Hvilke aktiver er vurderet og hvorfor 

• Truslerne 

• Hvad er sandsynligheden for at blive ramt 

• Hvilke konsekvenser kan det få 

• Risikobilledet (FIT) 

• Håndtering af risici (acceptere, reducere, eliminere, 

overføre)   

• Forslag til handlingsplan 



Hvad fik vi så ud af det? 



Resultatet 

• Ledelsesfokus 

• Risikobillede 

– Hvor er vi mest sårbare?   

– Hvad er de største konsekvenser? 

– Hvor er det vigtigst, at vi sætter ind? 

• Ekstra benefit: De manglende kontroller 

‘lige til’ at lægge ind i et SOA dokument 
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• Informationssikkerhedskoordinator, Brøndby Kommune 

• Informationssikkerhedskoordinator Region H 

• Konsulent, it-sikkerhedschef Neupart A/S 

• Informationssikkerhedschef Banedanmark   

• Eksamineret ESL, hold 13 

• CISM  

• Medlem af ESL bestyrelsen, Uddannelsesudvalget og 

censor 

 


