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Alle hændelser er forskellige

Ransomware

CEO Scam

Blackmail

Kompromitering

Malware

Bitcoin

mining



Observationer ved hændelser…

Manglende 
forventningsafstemning 

med ledelsen

Manglende overblik 
over og prioritering af 

kritiske systemer

Manglende 
beredskabsøvelser

Manglende (opdatering) 
af planer

Planer der ikke er blevet 
trykprøvet 

Manglende læring af 
øvelser/tests

Manglende alternativ 
kommunikationskanaler

Manglende backup / 
test af restore

Manglende 
ansvarsfordeling

Afhængigheder af 
enkeltpersoner

Manglende 
kompetenceklarlægning

Manglende overvågning 
og logopsamling



Konsekvenser – rammer forretning og indtjening 
på kort og langt sigt

Bøder

Skadet omdømme & 

brand – mistet tillid

Mistede kunder og 

indtjening

Mistede intellektuelle 

værdier

*!!!**

Mistet produktivitet

Omkostninger til 

incident response

Nu Kort sigt Lang sigt



Beskyt

(Prevent & protect)

Identificer

(Predict & identify)

Opdag

(Detect)

Håndter

(Respond)

Genopret

(Recover)
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Angriberen bruger tid på:

• Kortlægning af netværket

• Disabling af antivirus

• Kompromitterer AD

• Opnå administrator adgang

• Installerer bagdøre (sikre adgang)

• Stjæle data

• Sabotage af backup

Fem grunde til at prioritere logning

• Basis for at undersøge et cyberangreb

• Mulighed for at kende omfanget af cyberangreb

• Mindre nedetid i forbindelse med cyberangreb

• Lagerplads er billigt

• Viden om normalbilledet i netværket

Hvorfor logning og overvågning?

• For at opdage en hændelse eller 
kompromittering skal der kikkes efter den

• Opdagelse er baseret på systematisk 
opsamling og analyse af alle relevante 
sikkerhedsdata (logdata) fra infrastrukturen

• Vigtigt med effektive use-cases så der 
alarmeres relevant og antallet af falske 
positive minimeres

• Vigtigt med processer og kompetencer

• Systematisk opsamling og analyse af logfiler 
tillader mere effektiv incident håndtering



Beredskabsplan - omfang

Fælles betegnelse for de tre 

elementer. Vigtig med enighed 

om hvad man taler om

”Hvordan får vi forretningen til at køre 

videre imens vi håndterer hændelsen?”

”Hvordan inddæmmer vi 

hændelsen?”
”Hvordan genopretter 

vi normal drift?”

Business 
Continuity 

Plan 

Incident 
Response

Plan

Disaster
Recovery 

Plan

Beredskabsplan



https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/akutte-

sygdomme/foerstehjaelp/foerstehjaelpsprincipper/ulykke-foerstehjaelp/

Under angreb…



Håndtering

Forberedelse
Detektion og 

analyse
Inddæmning 

og kontrol
Undersøgelse Genopretning

Rapportering 
og læring



Forberedelse
Beredskabsplaner

Ledelsesgodkendt 

beredskabsplan for, hvordan 

man håndterer et angreb

Business Continuity Plan 

Disaster Recovery Plan

Incident Response Plan

Overblik over kritiske systemer 

og prioriteringer

Test af beredskab

Ledelse og organisering

Eskalationsproces

Beslutningsprocesser

Kontaktpersoner

Roller og ansvar

Krisestyringsorganisation

Kompetencer

Kommunikation

Nødkommunikationsplan

Ringelister o.a. kontaktmetoder

Hvem skal kontaktes ved et 

incident? 

Hvem er ansvarlig for 

kommunikation – ekstern og 

intern kommunikation?

Kommunikation til bestyrelsen

Forberedelse er nøglen til hurtig og effektiv reaktion

Gennemtænk hvad du gør hvis ALT er offline 

og alle systemer nede….!!



Backup
Backup-processer

Hvad skal der tages backup af 

og hvor tit?

Husk konfigurationsdata og 

Active Directory

Backup beskyttelse

Backup SKAL være offline –

eller lavet på en måde så den 

ikke kan tilgås og slettes

Angriberne går målrettet efter 

backuppen

Forsøger at slette backup

Backup test

Test, systematisk og jævnligt 

restore test at backuppen 

virker

Hvor lang tid tager det at 

reetablerer?

Der vil altid være noget der 

mangler i en backup

Reetablering af en infrastruktur 

kan være vanskelig

Krav fra forretningen….



Ved en incident …

Undgå 

panikhandlinger –

fejltagelser kan 

koste dyrt

Undgå 

handlingslammelse 

–

giv medarbejderne 

handlefrihed!

Sammensæt et 

hold

-

Sørg for de rigtige 

kompetencer

Brug 

beredskabsplanen

-

Det er derfor vi har 

den

Husk at holde styr 

på hvad der sker

–

Noter, logbog og 

beviser er vigtige

… og så brug din sunde fornuft





Beredskabsplanlægning

• Ledelsesgodkendt beredskabsplan for 
håndtering af hændelser

• Security incident response plan til forskellige 
typer hændelser

• Incident management ansvar – klare roller og 
ansvarsområder

• Beredskab – intent og eksternt / Incident 
Response Team / nødplaner

• Prioritering - Rydde op på ramte systemer og få 
produktionen op og køre igen hurtigst muligt

• Kommunikation – intent og eksternt 

• Husk test af beredskabet!

Backup 

–

og helst offline

Beredskabsplaner

-

husk at teste

Eskalation

&

Ledelse

Kommunikation



Overvejelser i bestyrelsen

• Er virksomheden klar til at håndtere en større hændelse?

Prioritering?

Ransomware?

Ressourcer?

Kommunikation?

Backup?

Active Directory?

Forensics?

Beredskab?

Overblik?



Top fem anbefalinger – kom i gang nu

To-faktor 

brugervalidering til 

al ekstern adgang

Overblik 

-

se virksomheden 

udefra

Opdater 

programmer 

–

fjern sårbarheder

Backup 

–

og helst offline

Beredskabsplan

-

husk at teste

… og så brug din sunde fornuft
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