
Debat om erfaringsudveksling om cybersikkerhedshændelser på 

Cybersikkerhedsrådets webinar 11. juni 2020 

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Det giver en række muligheder, men 

stiller også krav til håndtering af den digitale sikkerhed. Viden om it-sikkerhedshændelser med 

udgangspunkt i andres erfaringer er god læring, og virksomheder efterspørger 

erfaringsudveksling på tværs af offentlige og private aktører. Der eksisterer allerede et 

væsentligt udbud af information om cyber- og informationssikkerhed og håndtering af 

sikkerhedshændelser, der bl.a. distribueres offentligt samt i relevante fora og netværk.  

Intern konkurrence og manglende tillid blandt andre forhold kan imidlertid udgøre barrierer for 

øget deling af viden og erfaringer om konkrete sikkerhedshændelser. Data fra 

Erhvervsstyrelsen viser, at eksempelvis SMV’ernes kendskab til den viden, som myndigheder 

stiller til rådighed, ikke er stort. Endelig er der tale om en varieret gruppe af virksomheder 

med et meget forskelligt vidensbehov og forståelsesniveau, hvilket også kan vanskeliggøre 

relevant videns- og erfaringsudveksling.  

Cybersikkerhedsrådet vil på den baggrund på et webinar d. 11. juni 2020 sætte fokus på, om 

der er områder, hvor den fælles indsats kan styrkes i forhold til udveksling af erfaringer fra 

konkrete sikkerhedshændelser. Der lægges op til en drøftelse af, hvordan erfaringsudveksling 

om sikkerhedshændelser kan styrkes. Formålet er at bidrage til at skabe et grundlag for bedre 

tværgående erfaringsudveksling, der både kan understøtte forebyggelse af 

sikkerhedshændelser og understøtte håndtering af konkrete hændelser gennem 

erfaringsudveksling om best practice blandt virksomhederne.  

Nærværende debatoplæg har fokus på den erfaringsudveksling der foregår i den private sektor 

hhv. mellem den offentlige og private sektor, men forholder sig ikke i dybden til den 

erfaringsudveksling der foregår mellem myndighederne i den offentlige sektor.  

Baggrund 

I det følgende skitseres 1) et overblik over de aktører, der bl.a. arbejder med 

erfaringsudveksling og videndeling om cyber- og informationssikkerhed, 2) krav og muligheder 

for erfaringsudveksling om konkrete it-sikkerhedshændelser i dag samt 3) de danske og 

nationale indsatser, der konkret er igangsat for at understøtte erfaringsudvekslingen. Der 

tegner sig en række overordnede problemstillinger i forhold til erfaringsudveksling om 

sikkerhedshændelser, herunder 

 Intern konkurrence og manglende tillid mv. blandt virksomhederne og mellem

virksomheder og myndigheder

 Manglende kendskab til den viden, som myndigheder stiller til rådighed

 Varierende vidensbehov og forståelsesniveau blandt virksomhederne

Boks 1: Definition af sikkerhedshændelse 

En hændelse, der negativt påvirker eller vurderes at ville kunne påvirke 

tilgængeligheden, integritet eller fortrolighed af data, informationssystemer, digitale 

netværk eller digitale tjenester. Konkret udnytter virus- og ransomwareangreb, it-

bedrageri, spionage og tilsvarende sårbarheder i data, systemer, processer, netværk 

eller tjenester. 

Forebyggelse og håndtering af it-sikkerhedshændelser kræver viden om trusler, 

sårbarheder og hændelser. 

Kilde: Lov om Center for Cybersikkerhed (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/836) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/836


 

 

Erfaringsudveksling på tværs af aktører 

Som figur 1 nedenfor illustrerer, tilbyder en lang række af myndigheder, private aktører samt 

forskellige netværk og fora relevant information om cyber- og informationssikkerhed og 

konkrete sikkerhedshændelser til både borgere, virksomheder og myndigheder1.   

 

It-leverandører og private sikkerhedsfirmaer tilbyder eksempelvis virksomheder og 

myndigheder abonnementer på viden om sårbarheder og trusler, monitorering samt varsling. 

Samtidig håndterer it-leverandører og private sikkerhedsfirmaer genopretning efter konkrete 

sikkerhedshændelser hos deres kunder. 

På myndighedssiden er Center for Cybersikkerhed national varslingstjeneste med adgang til en 

særlig efterretningsbaseret viden. Centeret har til formål at beskytte den infrastruktur, som 

samfundsvigtige funktioner er afhængige af, men centerets viden kommer også erhvervsliv og 

borgere mere bredt til gavn. Center for Cybersikkerhed driver blandt andet Strategisk 

Samarbejdsforum, der samler en række af de største danske virksomheder og 

brancheorganisationer2.  

Politiet har til opgave at forebygge og efterforske it-relateret kriminalitet, og bringe 

kriminalitet til ophør. Arbejdet med it-relateret kriminalitet er særligt forankret i Nationalt 

Cyber Crime Center (NC3), der bl.a. driver virksomhedsnetværket NC3Erhverv. Via netværket 

vil man som virksomhed eksempelvis kunne booke et oplæg med en af politiets it-ingeniører. 

til formålet at øge opmærksomheden på betydningen af cyber- og informationssikkerhed 

blandt virksomheder, hvor dette ikke er en kerneopgave, Som led i den nationale strategi for 

cyber- og informationssikkerhed er der derudover oprettet et landsdækkende center for it-

relateret økonomisk kriminalitet (LCIK), der bl.a. indgår i forebyggende dialog med 

virksomheder, der typisk er ofre for it-relateret økonomisk kriminalitet. 

Erhvervsstyrelsen har bl.a. fokus på informationsindsatser rettet mod SMV’er, og driver  

desuden indberetningsportalen virk.dk, der fungerer som indgangsportalen for virksomheder  

og myndigheder for indberetning af sikkerhedsbrud med udgangspunkt i deres forpligtelser til  

at indberette. 

 

Digitaliseringsstyrelsen understøtter informationssikkerheden i den offentlige sektor og  

varetager desuden en række borgerrettede informationsindsatser. Digitaliseringsstyrelsen  

driver sammen med Erhvervsstyrelsens informationsportalen sikkerdigital.dk3, der udbyder  

viden, vejledning og konkrete værktøjer rettet mod hhv. borgere, virksomheder og  

myndigheder.  

Både myndigheder og virksomheder indgår i relevante fora og netværk, hvor der bl.a. 

udveksles erfaringer fra konkrete sikkerhedshændelser til gensidig læring. 

 

                                       
1 Figur 1 viser centrale offentlige og private aktører. Kilde: Data fra Erhvervsstyrelsens; Center for 

Cybersikkerhed; Rigspolitiet; Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen; Datatilsynet; Forbrugerrådet 

Tænk; Industriens Fond; DI Digital; IT-Branchen; Nordic Financial CERT; Dansk Energi; DeiC; ISP-

Sikkerhedsforum. 

2 Center for Cybersikkerhed (https://fe-

ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2014/Pages/SamarbejdsforumforvirksomhederskalstyrkecybersikkerhedeniDa

nmark.aspx) 
3 Sikkerdigital.dk (https://sikkerdigital.dk/) 

https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2014/Pages/SamarbejdsforumforvirksomhederskalstyrkecybersikkerhedeniDanmark.aspx
https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2014/Pages/SamarbejdsforumforvirksomhederskalstyrkecybersikkerhedeniDanmark.aspx
https://fe-ddis.dk/cfcs/nyheder/arkiv/2014/Pages/SamarbejdsforumforvirksomhederskalstyrkecybersikkerhedeniDanmark.aspx
https://sikkerdigital.dk/


 

 

 

 

Underretning og erfaringsudveksling om it-sikkerhedshændelser 

Myndigheder og virksomheder er på en række områder forpligtet til at indberette it- 

sikkerhedshændelser til Center for Cybersikkerhed, de relevante sektormyndigheder,  

Datatilsynet og Digitaliseringsstyrelsen som led i myndighedernes tilsynsforpligtelse, jf. boks 2 

nedenfor.  

Myndigheder Private aktører 
  
  
  
  

Netværk og fora 
  

  CFCS 
Formidler viden, vejledninger 

og varsler, opdager og 
håndterer større 

cyberangreb. National 

varslingstjeneste nationalt 
kompetencecenter samt 

national it-
sikkerhedsmyndighed   

LCIK 
Anmeldelse og koordinering 

af it-relateret økonomisk 
kriminalitet 

DIGST 
Formidler viden, vejledninger 

og værktøjer 

ERST 
Formidler viden, vejledninger 

og værktøjer 

Datatilsynet 
Krav til data og indberetning 

om brud 

It-
sikkerhedsvirksomheder 

og it-leverandører 
Teknisk udførelse, rådgivning 

og varslinger 
 Brancheorganisationer 

Videndeling, rådgivning og 

opmærksomhed, for 
eksempel DI Digital og IT-

Branchen  
 Danish Hub for 

Cybersecurity  
Samler danske 

videninstitutioner og 
virksomheder med interesse 
for sikker teknologiudvikling    

Forbrugerrådet Tænk 
Vejledninger og varslinger, 
herunder appen Mit digitale 

selvforsvar 
 

Forum mod it-relateret 
økonomisk kriminalitet 

(FIT) 
Har til formål at forebygge og 

mindske it-relateret 
økonomisk kriminalitet i 

fællesskab mellem private og 
offentlige organisationer  

DCIS-forum 
Sektorkoordinering mellem 

decentrale cyber- og 
informationssikkerhedsenhed

er (DCIS’er), beredskab, 
analyse, videndeling og 

erfaringsudveksling 
Rådet for Digital Sikkerhed 

Videndeling og 
opmærksomhed  

Cybersikkerhedsrådet 
Rådgivning af regeringen, 

videndeling mellem 
myndigheder, erhvervsliv og 
forskningsverdenen og input 

til udvikling af 
cybersikkerhedskompetencer 

Strategisk 

Samarbejdsforum  
Videndeling, 

erfaringsudveksling og 
understøttelse af 

virksomhedernes indsatser på 
cybersikkerhedsområdet 
Sektor-, branche- og 

virksomhedsspecifikke 
fora 

Fx Nordic Financial CERT og 
ny kommende EnergiCERT 

Figur 1: Oversigt - myndigheder, organisationer samt netværk og fora med fokus på cyber- og 
informationssikkerhed  

Note: Oversigten er ikke en udtømmende liste over myndigheder, 
virksomheder og organisationer samt netværk og fora med fokus på 
cyber- og informationssikkerhed 

  

NC3 
Kriminalitetsforebyggelse og 
efterforskning på it-området, 

eksempelvis børneporno, 
hacking, chikane, sikkerhed 
og økonomisk kriminalitet 

Medier 
Opmærksomhed vedrørende 

varsler og trusler 
 

Industriens Fond  
Forskning og analyse 

 

ISP-sikkerhedsforum 
Samarbejde mellem danske 

internetudbydere om 

håndtering af 
sikkerhedstrusler mod 

internettet  
MISP  

Malware information sharing 
platform til deling af teknisk 

viden om trusler og malware 
mv.  



 

 

 

For at gøre det nemt og enkelt for virksomheder og myndigheder at indberette  

Sikkerhedshændelser er der etableret en fælles indberetningsløsning på virk.dk4.  

Indberetningerne bidrager til at give et billede over de sikkerhedshændelser, der rammer  

                                       
4 https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Indberetning_af_brud_paa_sikkerhed 

Boks2: Underretning om it-sikkerhedshændelser 

Myndigheder og virksomheder er på en række områder forpligtet til at indberette it-

sikkerhedshændelser til Center for Cybersikkerhed1, de relevante sektormyndigheder og 

Datatilsynet som led i myndighedernes tilsynsforpligtelse. Indberetningerne bidrager til at give et 

billede over de sikkerhedshændelser, der rammer myndigheder og virksomheder i Danmark. CFCS 

modtog 38 indberetninger i 2019, heraf 27 som led i den frivillige indberetningsordning for 

virksomheder.  

Virksomheder og myndigheder, der er identificeret som operatører af væsentlige tjenester, er 

forpligtede til at indberette væsentlige sikkerhedshændelser i regi af NIS-direktivet (direktiv 

2016/1148/EU). Digitaliseringsstyrelsen skal endvidere modtage rapportering om brud på 

sikkerheden fra udbydere af tillidstjenester, jf. EU’s eIDAS forordning. 

Siden 1. september 2014 har alle statslige myndigheder været forpligtet til at underrette Center for 

Cybersikkerhed ved større it-sikkerhedshændelser. Kommuner og regioner blev i forbindelse med 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ligeledes forpligtet til at indberette større it-

sikkerhedshændelser.  

Dertil har virksomheder også mulighed for frivilligt at underrette Center for Cybersikkerhed om 

større it-sikkerhedshændelser, hvor underretningen vil være fritaget for aktindsigt. I 2019 modtog 

Center for Cybersikkerhed i alt 27 frivillige indberetninger.  

I telesektoren er udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester også forpligtet til at underrette 

Center for Cybersikkerhed ved brud på informationssikkerheden, der har væsentlige følger for 

driften af net og tjenester (BEK nr. 1256 af 27/11/2019 §§7-12, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1256).  

Dette gælder også for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter (IXP’ere) ved 

hændelser, der har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten af de væsentlige tjenester, som 

operatørerne leverer (BEK nr. 454 af 08/05/2018 §§7-9, https://fe-

ddis.dk/cfcs/CFCSDocuments/BEK454_2018-05-

08_operatoerer_vaesentlige_internetudvekslingspunkter.pdf) 

I den finansielle sektor er udbydere af betalingstjenester forpligtet til at underrette Finanstilsynet 

om væsentlige it-sikkerhedshændelser (BEK nr. 1428 af 03/12/2018, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1428). 

I energisektoren skal it-sikkerhedshændelser, der i væsentlig grad reducerer virksomheders 

funktionalitet eller funktionaliteten af andre dele af el- eller naturgassektoren, omgående meddeles 

til Energinet. Ligeledes er Energinet forpligtet til at underrette Energistyrelsen, såfremt it-

sikkerhedshændelsen er af betydning for el- eller naturgasforsyningen på nationalt niveau (BEK nr. 

820 af 14/08/2019, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/820).  

I forhold til brud på persondatasikkerheden skal den dataansvarlige indberette herom til 

Datatilsynet uden unødig forsinkelse og om muligt inden for 72 timer.         

 

Note: Beskrivelserne ovenfor er ikke udtømmende ift. gældende krav og retningslinjer for indberetning af it-

sikkerhedshændelser.  

 

 

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Indberetning_af_brud_paa_sikkerhed
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1256
https://fe-ddis.dk/cfcs/CFCSDocuments/BEK454_2018-05-08_operatoerer_vaesentlige_internetudvekslingspunkter.pdf
https://fe-ddis.dk/cfcs/CFCSDocuments/BEK454_2018-05-08_operatoerer_vaesentlige_internetudvekslingspunkter.pdf
https://fe-ddis.dk/cfcs/CFCSDocuments/BEK454_2018-05-08_operatoerer_vaesentlige_internetudvekslingspunkter.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1428
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/820


 

 

myndigheder og virksomheder i Danmark. Tal fra den fælles portal til indberetning af 

sikkerhedshændelser på virk.dk5 viser, at der siden maj 2019 har været 13.000 

indberetninger, hvoraf ca. 40 pct. kom fra myndigheder og 60 pct. fra virksomheder. Langt 

hovedparten (99 pct.) af henvendelserne vedrører persondata og henhører derfor under 

Datatilsynet. Antallet af indberetninger svarer ikke nødvendigvis til antallet af 

sikkerhedshændelser, da en række sikkerhedsbrud ikke er omfattet af forpligtelsen til at 

indberette på portalen. Det reelle antal hændelser forventes derfor at være større.  

CFCS modtog 38 indberetninger om sikkerhedshændelser i 2019 via Virk.dk,  

heraf 27 som led i den frivillige indberetningsordning for virksomheder, 5 fra offentlige  

myndigheder og 6 indberetninger fra myndigheder og virksomheder som led i  

indberetningsforpligtelsen i regi af NIS-direktivet. 

Hos mange virksomheder og myndigheder vil automatreaktionen i forbindelse med et brud på 

cyber- og informationssikkerheden typisk være tilbageholdenhed i forhold til at oplyse om en 

sikkerhedshændelse6. Data fra Erhvervsstyrelsen peger på, at der blandt SMV’erne er en 

tilbageholdenhed ift. at være offentlige om sikkerhedshændelser. Dette skyldes bl.a. en 

bekymring for, at det kan skade deres renommé, hvis det bliver kendt, at en virksomheds it-

sikkerhed har været kompromitteret. Der er derfor et ønske om anonymt at kunne indberette 

cyber- og informationssikkerhedshændelser. Anonymiteten vil betyde, at virksomhederne ikke 

behøver at bekymre sig om omdømme og renommé, når de indberetter en 

sikkerhedshændelse.  IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg påpeger den samme udfordring og er 

bl.a. optaget af, at it-sikkerhedshændelser for mange aktører er et tabu, der kan medføre, at 

der ikke tales højt om erfaringer og viden om it-sikkerhedshændelser7. 

Danske og internationale indsatser til at styrke erfaringsudvekslingen mellem 

virksomheder 

Center for Cybersikkerhed udgiver med jævne mellemrum undersøgelsesrapporter, der med 

afsæt i en konkret hændelse i anonymiseret form beskriver forløbet, erfaringer og 

læringspunkter. Rapporterne kommer med konkrete anbefalinger til at sikre sig fremadrettet 

mod den beskrevne trussel. Seneste eksempel på en undersøgelsesrapport er ”Glemmer du, så 

husker hackerne” (2019)8, hvor der sættes fokus på risici ifm. manglende opdateringer af 

software med kendte sårbarheder.  

Erhvervsstyrelsen har i 2019 gennemført en række indsatser med henblik på at styrke 

erfaringsudvekslingen om sikkerhedshændelser blandt SMV’erne.  

                                       
5 Debatoplægget har fokus på den erfaringsudveksling der foregår hhv. mellem virksomheder og mellem 

myndigheder og virksomheder, men forholder sig ikke til de eksisterende fora og netværk, der eksisterer 

her på tværs af de offentlige myndigheder. 

6 https://finans.dk/erhverv/ECE12138468/formand-for-cybersikkerhedsraad-vil-have-itbristerne-frem-i-

lyset/ 
7 https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/it-branchens-oensker-til-nyt-

cybersikkerhedsraad/ 
8 Center for Cybersikkerhed (https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Undersoegelsesrapport-

Glemmer-du-saa-husker-hackerne.pdf) 

 

https://finans.dk/erhverv/ECE12138468/formand-for-cybersikkerhedsraad-vil-have-itbristerne-frem-i-lyset/
https://finans.dk/erhverv/ECE12138468/formand-for-cybersikkerhedsraad-vil-have-itbristerne-frem-i-lyset/
https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/it-branchens-oensker-til-nyt-cybersikkerhedsraad/
https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/it-branchens-oensker-til-nyt-cybersikkerhedsraad/
https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Undersoegelsesrapport-Glemmer-du-saa-husker-hackerne.pdf
https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Undersoegelsesrapport-Glemmer-du-saa-husker-hackerne.pdf


 

 

 

Øget erfaringsudveksling og videndeling generelt er også et fokusområde i andre lande.  

I Nederlandene har man som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed  

oprettet et netværk af cybersikkerhedspartnerskaber, der skal sikre bred og effektiv deling af  

viden og erfaringer på tværs af offentlige myndigheder og private aktører. De såkaldte ISAC’s  

er tillidsbaserede netværk på sektorbasis, der deler fortrolig viden om hændelser, trusler,  

sårbarheder og best practice9.  

 

I Storbritannien har National Cyber Security Centre (NCSC) en stærk statslig myndighedsrolle.  

I Storbritannien fungerer NCSC som den overordnede myndighed for cyber- og  

informationssikkerhedsmiljøet, herunder ift. videndeling og som facilitator for deling  

cyberrelaterede trusler10. 

 

I Tyskland har man i 2012 etableret ”Allianz für Cybersicherheit”, der er forankret hos  

Bundesamt für Sicherheit (BSI). Initiativet består af en samarbejdsplatform, hvor  

virksomheder, brancheorganisationer og offentlige myndigheder kan rapportere om  

cyberangreb og dele viden om håndtering af cyberrelaterede angreb. Initiativet inkluderer i  

øjeblikket 4.247 virksomheder og myndigheder11. 

 

Udfordringer der kan hæmme erfaringsudvekslingen 

Som beskrevet i ovenstående findes således en række aktiviteter og fora, der understøtter 

vidensdeling og erfaringsudveksling om it-sikkerhedshændelser på tværs af virksomheder og 

myndigheder. Blandt andet Virksomhedsrådet for it-sikkerhed, Det Strategiske 

Samarbejdsforum for Cyber- og Informationssikkerhed, ISP-forum, DCIS-forum for de 

decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder og det offentlig-private 

                                       
9 National Cyber Security Agenda  
10 National Cyber Security Strategy 2016-2021 () 
11 BSI (https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Ueber_uns/ueber_uns.html) 
 

Boks 4: Indsatser til at styrke erfaringsudvekslingen 

Cyber Security Challenge 2019: 

I november 2019 afholdt Erhvervsstyrelsen en Cyber Security Challenge med fokus på idéer 

til, hvordan små- og mellemstore virksomheder kan højne deres digitale sikkerhedsniveau. 

I kategorien for virksomheder og iværksættere gik førstepræmien til idéen ”Cybervarsel”. 

”Cybervarsel” er en app, der leverer individualiserede advarsler om potentielle 

sikkerhedstrusler til brugerne baseret på virksomhedens konkrete it-set up. Idé om appen 

”Cybervarsel” udspringer af et behov blandt SMV’erne for mere individualiseret 

kommunikation om cyber- og informationssikkerhed, som kan hjælpe SMV’erne med at 

sætte truslerne i relation til egen forretning.  

Kampagne ”Sammen mod cybertrusler”:  

I 2019 stod Erhvervsstyrelsen bag en landsdækkende informationskampagne, der skulle 

kickstarte debatten om vigtigheden af åbenhed om cyberangreb og andre it-

sikkerhedshændelser i danske virksomheder. I kampagnen fortæller syv danske 

virksomheder i en række videocases om de digitale angreb og tyverier, som de har oplevet. 

Ved åbent at fortælle om erfaringer kan virksomhederne hjælpe andre, som risikerer at stå i 

samme situation.  

Kilde: Sikkerdigital.dk: https://sikkerdigital.dk/nyhedsarkiv/2019/december/cyber-security-challenge-2019/ 
Sikkerdigital.dk: https://sikkerdigital.dk/virksomhed/sammen-mod-cybertrusler/ 

 

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Ueber_uns/ueber_uns.html
https://sikkerdigital.dk/nyhedsarkiv/2019/december/cyber-security-challenge-2019/
https://sikkerdigital.dk/virksomhed/sammen-mod-cybertrusler/


 

 

Cybersikkerhedsråd. Derudover findes en række sektor- og branchespecifikke netværk og fora, 

såsom Nordic Financial CERT og en ny kommende EnergiCERT.  

Alligevel synes der at være en generel efterspørgsmål på mere viden og erfaringsudveksling 

om håndtering af konkrete sikkerhedshændelser, der kan komme andre virksomheder og 

organisationer til gavn. Data fra Erhvervsstyrelsen viser eksempelvis, at små- og mellemstore 

virksomheder efterspørger mere viden, herunder varsler om aktuelle trusler, sårbarheder og 

hændelser. Denne efterspørgsel møder Center for Cybersikkerhed også i sit arbejde i diverse 

fora og netværk, ligesom IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg understreger behovet for øget 

erfaringsudveksling om sikkerhedshændelser12. 

 

Erfaringerne fra bl.a. de netværk, som drives af Center for Cybersikkerhed, og centerets dialog 

med internationale samarbejdspartnere er, at de fortrolige netværk og fora bidrager positivt til 

erfaringsudvekslingen, netop fordi medlemmerne har tillid til hinanden og benytter de 

fortrolige rum til at dele viden og erfaringer med it-sikkerhedshændelser. Det kan også ses i 

sammenhæng med bl.a. IT-Branchens opfattelse af it-sikkerhedshændelser som et tabubelagt 

emne blandt mange virksomheder.  

Der er i dag krav om indberetning til forskellige myndigheder for bestemte aktører som 

nærmere beskrevet i informationsboksen ovenfor. Myndigheder og virksomheder er forpligtet 

til at underrettet om it-sikkerhedshændelser som led i myndighedernes tilsynsforpligtelse. 

Formen for indberetning og formålet hermed lægger derfor ikke umiddelbart op til konkret 

læring og erfaringsudveksling i et bredere perspektiv. Spørgsmålet er, om der kan arbejdes 

videre med indberetningerne og den viden, som virksomheder, it-sikkerhedsfirmaer, it-

leverandører, Center for Cybersikkerhed, Politiet og øvrige relevante aktører har med henblik 

på at udbrede læring fra erfaringerne. 

 

Center for Cybersikkerheds arbejde med at varsle og udarbejde trusselsvurderinger og 

undersøgelsesrapporter mv. kan styrkes væsentligt, såfremt myndigheder og virksomheder i 

yderligere omfang deler deres viden og erfaringer med håndtering af sikkerhedshændelser, 

både teknisk og praktisk. Andre aktørers viden og erfaringer vil dermed kunne indgå i Center 

for Cybersikkerheds vidensgrundlag til gavn for andre. 

 

Debatspørgsmål 
Samlet set vurderes udfordringerne med erfaringsudveksling særligt at udspringe af:  

 

 Intern konkurrence og manglende tillid blandt virksomhederne 

 Manglende kendskab til den viden, som myndigheder stiller til rådighed 

 Varierende vidensbehov og forståelsesniveau blandt virksomhederne 

 

Nedenfor er formuleret en række spørgsmål, der lægger op til drøftelse af, hvordan man kan 

styrke erfaringsudvekslingen på tværs af aktører, herunder både ift. konkrete cyber- og 

informationssikkerhedshændelser, såvel som hvordan virksomhederne rent praktisk har 

håndteret forskellige situationer.  

 

                                       
12 https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/it-branchens-oensker-til-nyt-

cybersikkerhedsraad/ 

https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/it-branchens-oensker-til-nyt-cybersikkerhedsraad/
https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/it-branchens-oensker-til-nyt-cybersikkerhedsraad/


 

 

Erfaringsudvekling via fortrolige netværk  

 

 

Drøftelsen af ovenstående spørgsmål har til formål at belyse, hvordan den viden og læring, 

som ligger i de fortrolige netværk og fora, kan komme andre aktører i en bredere kreds til 

gavn. 

I forlængelse af ovenstående spørgsmål synes følgende overvejelser relevante: 

 Hvad har betydning for opbygning af tillid i et netværk eller fora? Eksempelvis antallet 

af medlemmer, typen af medlemmer eller hvem der driver netværket eller det 

pågældende fora? 

 Er der inspiration at hente fra andre lande, eksempelvis Nederlandenes arbejde med 

ISAC’s på sektorbasis, hvor der deles fortrolig viden om hændelser, trusler og 

sårbarheder? 

 Er der viden fra fortrolige netværk og fora, der i anonymiseret form kan deles eksternt 

og/eller med Center for Cybersikkerhed til gavn for andre? 

 Hvilken rolle kan it-sikkerhedsfirmaer og it-leverandører spille? 

Erfaringsudveksling via vidensdatabaser og indberetning: 

 

 

Drøftelsen af ovenstående spørgsmål har til formål at belyse mulighederne for at overkomme 

de barrierer, som offentlige og private aktører kan opleve i forbindelse med at dele erfaringer 

med it-sikkerhedshændelser.  

I forlængelse af ovenstående spørgsmål, synes følgende overvejelser relevante: 

 Kan indberetninger i anonymiseret form gavne læringen vedr. it-sikkerhedshændelser, 

eller mister indberetningerne og den viden, de rummer, derimod sin værdi, hvis de 

anonymiseres? 

 Kan det gavne erfaringsudvekslingen, hvis der fra myndighedernes side stilles 

yderligere krav om, at alle aktører skal indberette it-sikkerhedshændelser? 

 Er der perspektiver i at opbygge en eller flere videndatabaser, hvor det er muligt at 

søge i tidligere it-sikkerhedshændelser i anonymiseret form med henblik på at kunne 

trække ”best practices” – eksempelvis inspireret af Center for Cybersikkerheds 

undersøgelsesrapporter? 

 Kan MISP (Malware Information Sharing Platform) udbredes yderligere? Og hvordan 

skal det i givet fald organiseres? 

Hvordan kan eksisterende og/eller nye netværk og fora bruges til at styrke 

udvekslingen af erfaringer med it-sikkerhedshændelser i et bredere perspektiv?  

Hvordan kan der skabes incitamenter for virksomheder og myndigheder til at dele 

erfaringer med it-sikkerhedshændelser? 




