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Corona og hjemmearbejde kræver skærpet 
opmærksomhed på cybersikkerhed

 
 

 

Coronavirus krisen betyder, at hjemmearbejde er blevet dagens orden for de fleste medarbejdere i 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Danmarks digitale førerposition har muliggjort 
denne meget hastige og imponerende flytning til virtuelle arbejdspladser og møder, der holder erhvervsliv 
og samfund i gang. MEN, der er udfordringer af både teknisk og sikkerhedsmæssig karakter, som 
virksomheder og medarbejdere hurtigst muligt skal lære at håndtere.  
  
Bestyrelsesforeningens Center for Cyber kompetencer har i den anledning samlet en række gode råd fra 
globale samarbejdspartnere som fokuserer på: 

1. Den tekniske omstilling til hjemme arbejdspladser. 
2. Den sikkerhedsmæssige omstilling til at arbejde hjemmefra. 
3. Den personlige omstilling til hjemmearbejde. 
4. Den forøgede trussel og risiko fra kriminelle rettet mod hjemmearbejdspladsen. 

Vi henviser i øvrigt til CFCS og Welivesecurity samt andre fagligt velfunderede overvejelser på de 
efterfølgende sider. 
 

- https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Vejledninger/Pages/Gode-raad-om-hjemmearbejde.aspx  
 

- https://www.welivesecurity.com/2020/03/16/covid19-forced-workplace-exodus/ 
 

  

https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Vejledninger/Pages/Gode-raad-om-hjemmearbejde.aspx
https://www.welivesecurity.com/2020/03/16/covid19-forced-workplace-exodus/
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Hjemmearbejde og cybersikkerhed 
 

 
 

 
1. Den tekniske omstilling til hjemme arbejdspladser 

• Om medarbejderen arbejder fra egne enheder eller fra en udleveret PC, tablet eller telefon. 
• Adgang til hvilke applikationer på virksomhedens net. 
• Adgang til video konference og chat faciliteter fra sikre systemer. 
• Opdateringer af sikkerheds protokoller og styresystemer. 
• Brug af WiFi og routere i hjemmet. 
• Brug af VPN. 
• Kryptering af harddrive på PC mv. 
• Password policy.  

 

2. Sikkerhedsmæssige overvejelser omkring hjemmearbejdspladsen. 

• Brug af wifi. 
• Hvad omfatter ‘hjemmet’ er det også sommerhuset, båden, og under transport. 
• 2 Faktor Authentication til alle adgange. 
• Automatisk log out på devices, når der ikke er aktivitet. 
• God internet forbindelse. 
• Dedikeret rum i boligen for hjemmerarbejde. 
• Regler for børns brug af virksomhedens og egne devices. 

 

3. Den personlige omstilling til at arbejde hjemmefra. 

• Disciplin i hverdagen. 
• Gode Rutiner for start af arbejdsdag samt indbygget tid til daglig kontakt til chefer og kolleger. 
• Ro og fokus når der arbejdes. 
• Pauser, der inkluderer lidt frisk luft - øvelser mv. 
• Respekt omkring dit arbejde/arbejdsrummet fra familiens øvrige medlemmer som er hjemme. 
• Online social kontakt til arbejdskolleger. 

 

4. Den forøgede trussel fra kriminelle. 

• Årvågenhed i forbindelse med scams og phishing mails fra uvedkommende. 
• Check nøje mails der foregiver at vedrøre corona, myndigheder og har et skær af ‘urgency’ over sig. 
• Sørg for at hjemmets wifi og routere har fået opdateret firmware, software og at man har 

opdateret password. 
• Sørg for at opdatere egne devices med seneste software, sikkerheds features og opret VPN, firewall 

mv. 
• Sæt din DNS server til 9.9.9.9.  
• Arranger en ordning med din arbejdsgiver så du kan spørge til mistænkelige mails mv før de åbnes. 
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Nedenfor er en række sikre links med mere baggrund til de enkelte punkter, og vi vil løbende evaluere 
situationen og sørge for opdatering af disse links.  
 

- Bestyrelsesforeningens kondenserede plan og tjekliste omkring cyber sikkerhed generelt. 
https://bestyrelsesforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/02/Kondenseret-udgave-af-
Anbefalinger-og-tjekliste-Cybersikkerhed-for-Bestyrelser.pdf  
 

- Generel og meget fin vejledning til både virksomhed og medarbejder i forbindelse med skift til 
hjemmearbejdsplads. 
https://www.welivesecurity.com/2020/03/16/covid19-forced-workplace-exodus/ 
 

- En opdateret ‘værktøjskasse’ med praktiske eksempler til virksomhed og medarbejder, når der 
arbejdes hjemmefra. 
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/top-three-behaviors-creating-cybersecure-
remote-workforce  

 
- World Economic Forums rådgivning til medarbejderen, der som noget nyt skal arbejde hjemme. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/work-from-home-distractions-productivity/  
  

- World Economic Forums rapport om den øgede kriminalitet, der udnytter corona som indgang til at 
narre medarbejdere. 
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-pandemic-cybersecurity/  

  
- Center for Cybersikkerheds nylige vejledning om at arbejde sikkert hjemmefra. 

https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Vejledninger/Pages/Gode-raad-om-hjemmearbejde.aspx  
 
 

God arbejdslyst. 
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