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\ IT-SIKKERHEDSKULTUR

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

SAMDATA\HK-FORMAND:

VI SKAL VÆRE
SIKKERHEDSAMBASSADØRER

Vi kan alle gøre noget for at forbedre IT-sikkerheden i firmaet. Faktisk har SAMDATA\HK-medlemmerne den faglige viden, som
gør det oplagt for dem at gå forrest, mener SAMDATA\HK-formand Thomas Bisballe.
”Man lader jo heller ikke døren til pengeskabet stå åben. På samme måde er
det selvfølgelig afgørende, at vi beskytter firmaets IT-værdier. Ikke mindst af
hensyn til kunderne.”
Der er ikke meget blødsødenhed at spore, når man spørger SAMDATA\HK’s
formand Thomas Bisballe om medlemmernes rolle inden for IT-sikkerhed.
”Når man arbejder i IT-branchen, er man nødt til at tage corporate compliance alvorligt. Man må tage af sted på kurserne i IT-sikkerhed og fx være
opmærksom på forsøg på social engineering,” understreger Thomas Bisballe.
Kultur er afgørende
”Det tager ofte kun et øjeblik ekstra at gøre tingene på den rigtige – sikre
måde. Vi skal huske, at vi er sikkerhedsambassadører i virksomheden,” siger
SAMDATA\HK-formand Thomas Bisballe.
Han ser eller hører jævnligt om IT-systemer, hvor sikkerheden ikke er i orden.
Både i sit arbejde som SAMDATA\HK-formand, og når det firma, han er
ansat i, overtager systemer, andre har udviklet.
”Jeg har selv set systemer, hvor en helt almindelig penetrationstest viste
113 huller. De kan ikke have brugt meget tid på sikkerhed, hvis overhovedet
nogen.”
Han opfatter SAMDATA\HK-medlemmerne som nogle af de vigtigste ambassadører for IT-sikkerheden, og dermed dem, der kan ændre kulturen i en
virksomhed.

”Forleden hørte jeg om et firma, hvor alle mulige medarbejdere fik adgang til
logfiler, personnumre og følsomme oplysninger uden nogen form for godkendelse. Det er et klart eksempel på, at der tit bliver skåret hjørner, når tingene
skal gå stærkt.”
”Kultur æder som bekendt strategien til morgenmad. Derfor er det vigtigt,
hvad vi som IT-folk sender af signaler. Nogle gange skal vi bare vænne os
til, at en ting tager to minutter mere. Efter et stykke tid tænker vi ikke mere
over det.”
Thomas Bisballe peger også på nulfejls-kulturen som afgørende.
”Det er virkeligt uheldigt, hvis folk ikke tør indrømme en fejl, fordi de tror, de
risikerer jobbet. Hvis folk putter med tingene, får man aldrig rettet fejlene,”
understreger Thomas Bisballe.
Burde ikke kunne ske
At der er masser af ting, der kan forbedres, oplever han i hverdagen, hvor
han arbejder som programmør, og når han taler med folk fra andre IT-firmaer.
”Det er ikke lang tid siden, at jeg så et websystem, hvor administratormodulet kørte uden kryptering. Det betød, at alle brugeroplysninger og oprettelser
af administratorer kørte i klartekst i et ret vigtigt system. Det burde ikke
kunne ske,” siger Thomas Bisballe.
Selv om Thomas Bisballe hovedsageligt peger på medarbejdere og ledelse
som dem, der skal tage ansvaret for IT-sikkerhed på sig, ser han også eksempler på regler, som udgør et problem.
”Hvis et offentligt IT-system er i udbud, er prisen et meget afgørende parameter. Men hvis der dukker nye sikkerhedskrav op undervejs, er det svært
at lave inden for budgettet. Her betyder reglerne faktisk, at det er svært at
skabe den optimale IT-sikkerhed,” siger Thomas Bisballe.
\

”

Firmakulturen æder som bekendt strategien til
morgenmad. Derfor er det vigtigt, hvad vi som ITfolk sender af signaler på sikkerhedsområdet.
Thomas Bisballe, formand, SAMDATA\HK
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\ IT-SIKKERHEDSKULTUR

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

NY ANALYSE VISER STORT
BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE
I IT-SIKKERHED
\ STORT FOKUS PÅ IT-SIKKERHED
Op mod ni ud af 10 medlemmer oplever, at deres arbejdsplads har et stort
fokus på IT-sikkerhed. Og det gælder uanset, om der er tale om en offentlig
eller privat arbejdsplads. 86 procent af de adspurgte medlemmer af
SAMDATA\HK erklærer sig meget enig eller enig i dette.
Årsagen til det store fokus – særligt i private virksomheder – kan bl.a.
forklares med de høje bøder i den persondataforordning, der træder i kraft
næste år. Hertil kommer, at truslen mod sikkerheden kan være større.

\

ER DER PÅ DIN ARBEJDSPLADS FX RETNINGSLINJER FOR:
(PROCENTDEL DER SVARER JA)

Grundlæggende sikkerhedstiltag, fx opdatering af
antivirus, ﬁrewall og back-up, o. lign

90%
86%

Beskyttelse af data, fx personfølsomme oplysninger
Dataklassifktation, dvs. vurdering af forskellige
datatypers følsomhed og fastlæggelse af
adgangsrettigheder hertil (fx begrænsning af adgang…

79%
69%

Krav til leverandører vedr. IT-sikkerhed
Avancerede sikkerhedstiltag, fx gennemgang af logs,
penetrationstests, beredskab, o. lign

HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN?
(PROCENTDEL MEGET ENIG ELLER ENIG)

100%

86%

91%

86%
75%

80%
60%
40%
20%
0%

Total

Der er stort fokus på IT- og informationssikkerhed på min
arbejdsplads

Oﬀentlig

Privat - Små og mellemstore
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Privat - Store

54%

Riskoanalyse, dvs. løbende vurdering af sandsynlighed
og konsekvenser af IT-sikkerhedsmæssige hændelser

\

52%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GRUNDLAGET FOR IT-SIKKERHED PÅ PLADS
Op mod 90 procent af medlemmerne af SAMDATA\HK mener, at de grundlæggende
tiltag for IT-sikkerhed er på plads.
Lidt over halvdelen af medlemmerne svarer, at avancerede tiltag som logs, penetrationstest og risikoanalyser er en del af deres arbejdsplads’ retningslinjer for IT-sikkerhed.

En omfattende analyse foretaget for SAMDATA\HK af medlemmernes oplevelse af IT-sikkerhed rundt om på de danske
arbejdspladser viser et markant behov for mere viden om
IT-sikkerhed. Undersøgelsen demonstrerer, hvor meget IT-sikkerheden fylder blandt SAMDATA\HK’s medlemmer, påpeger Jeppe
Engell, faglig sekretær i SAMDATA\HK.
Ransomware. Digitale angreb. Phishing. Truslerne mod IT-systemer i kommuner,
små enmandsbikse og milliardkoncerner vokser nærmest eksponentielt. Hackere
er ikke længere aktivister eller amatørkriminelle. Næh, i dag er bagmændene
bag de mange angreb ofte topprofessionelle kriminelle eller lige frem agenter fra
fremmede stater på jagt efter digitalt guld.
Og IT-sikkerhed er ikke længere noget abstrakt, som hører til et eller andet
skrivebord bagerst i IT-afdeling. Næh, det er lagt øverst i bunkerne på chefernes
skriveborde. Netop derfor har SAMDATA\HK fået gennemført en undersøgelse
af IT-sikkerhedskulturen på medlemmernes arbejdspladser. Som IT-professionelle
er medlemmerne nemlig afgørende for at få den digitale infrastruktur til at fungere i alle dele af det danske samfund.
”Så naturligt nok er IT-sikkerhed en vigtig del af vores IT-politiske strategi. Vi
er nødt til at tænke IT-sikkerhed ind i alt, hvad vi gør,” siger Jeppe Engell, faglig
sekretær i SAMDATA\HK.
Sætter en finger på problemerne
Men skal man sætte effektivt ind for at forbedre IT-sikkerheden, er det vigtigt at
få et klart billede af situationen: Hvordan står det egentlig til med den IT-sikkerhedskultur, som medlemmerne af SAMDATA\HK oplever i deres hverdag på
jobbet?
”I forbindelse med undersøgelsen talte vi med tre eksperter, der hver gav deres
bud på den optimale IT-sikkerhedskultur. Og gabet mellem deres bud og den
IT-sikkerhedskultur, som vores medlemmer rent faktisk oplever på deres arbejdsplads, giver os muligheden for at sætte en finger på, hvad problemerne er, og
hvad vi kan gøre ved dem,” siger han.
\ fortsættes næste side

”

Den nye undersøgelse har vist, at der er et udpræget
behov for efteruddannelse inden for IT-sikkerhed.
Jeppe Engell, faglig sekretær i SAMDATA\HK

\

STATUS PÅ IT-SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN
HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? (PROCENTDEL MEGET ENIG ELLER ENIG)
100%
80%
60%
40%

30%

35%

30%

32%

37%

23%

29%

27%

\ FOR FÅ FØLGER IT-SIKKERHEDSREGLERNE I PRAKSIS
Undersøgelsen viser, at der plads til forbedringer inden for IT-sikkerhed.
Lidt over halvdelen af medlemmerne mener, at deres kolleger generelt
kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke følger arbejdspladsens
retningslinjer, når det gælder IT-sikkerhed. Og det til trods for, at hele
84 procent angiver, at der på deres arbejdsplads er klare retningslinjer
for IT-sikkerhed. Særligt medlemmer i den offentlige sektor oplever, at
kolleger mangler at leve op til disse.

20%
0%

Mangel på ressourcer medfører, at IT- og
informationssikkerhed nedprioriteres i
organisationen som helhed

Total

Oﬀentlig

Mangel på ressourcer medfører, at IT- og
informationssikkerhed nedprioriteres af den
enkelte medarbejder

Privat - Små og mellemstore

Privat - Store

\

\ ØGET OVERVÅGNING KAN STYRKE IT-SIKKERHEDEN
Over halvdelen – 54 procent – af medlemmerne er enige i, at medarbejdere generelt bør acceptere en øget digital overvågning med
det formål at styrke IT-sikkerhedskulturen på arbejdspladsen. Det
kan fx være systemer, der understøtter en sikker brug af IT i forhold
til omverdenen.

HVOR ENIG ELLER UENIG ER DU I FØLGENDE UDSAGN? - MEDARBEJDERE BØR GENERELT
ACCEPTERE EN ØGET DIGITAL OVERVÅGNING MED DET FORMÅL AT STYRKE IT-SIKKERHEDSKULTUREN

13%

0%

39%

20%
Meget enig

17%

40%
Delvis enig

Hverken/eller

60%
Delvis uenig

16%

80%
Meget uenig

12%

3%

100%
Ved ikke
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NY ANALYSE VISER STORT BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE I IT-SIKKERHED

En anden vigtig del af formålet med undersøgelsen var også at give medlemmerne nogle redskaber til, hvor de selv kan gøre en forskel for at skabe en bedre
kultur omkring IT-sikkerhed, fremhæver Jeppe Engell.
”Noget af det, der har slået mig, er, at IT-folk ikke nødvendigvis ved mere end
andre om, hvad der betragtes som personfølsomme data. Og hvorfor skulle de
også det? Hele debatten omkring de nye regler om persondata, der træder i
kraft til maj, har været med til at skubbe til opfattelsen af, hvad der er personfølsomme data,” siger Jeppe Engell.
Desværre har det også betydet, at alt for mange data nu ofte betragtes som
personfølsomme. Og det har været med til at gøre området endnu mere svært at
håndtere for medlemmerne i hverdagen på arbejdet.
Tag en diplomuddannelse
Samtidigt har undersøgelsen også vist, at der er et udpræget behov for efteruddannelse inden for IT-sikkerhed.
”Og det handler ikke kun om EU’s persondataforordning, der fylder mere end
1000 A4-sider. Men IT-sikkerhed er kommet ind som en faktor, som virksomhederne er begyndt at tænke med ind i alt, hvad de fortager sig,” siger Jeppe
Engell.
Dette er med til at øge efterspørgslen efter viden om IT-sikkerhed. Nu er korte
”førstehjælpskurser” ikke tilstrækkeligt til at dække behovet for efteruddannelse, mener han. Medlemmerne har brug for viden, som de kan anvende i deres
dagligdag til at håndtere de mange forskellige aspekter af IT-sikkerhed.
”Man behøver jo ikke tage den helt store uddannelse som fx professionsbachelor
i IT-sikkerhed. Man kan jo også tage efteruddannelse på erhvervsakademierne
som en diplomuddannelse, hvor man kan tage fagene i det tempo, som det
passer ind med ens arbejde,” siger Jeppe Engell.
Ifølge ham er IT-branchen karakteriseret ved, at det formelle efteruddannelses-

system ikke er voldsomt brugt. Men ønsker man at specialisere sig inden for
IT-sikkerhed, er der til gengæld gode muligheder for efteruddannelse.
”Der er ingen tvivl om, at EU’s persondataforordning og den øvrige fokus på
IT-sikkerhed betyder, at der er mange jobs i den verden, hvis man ønsker at gå
den vej i ens karriere,” siger Jeppe Engell.
Venligt drilleri kan hjælpe
Samtidig peger undersøgelsen også på, at der rundt omkring på mange arbejdspladserne er en kultur, hvor det at begå fejl er tabu – eller sagt på jævnt dansk
– noget rigtigt skidt. Og det er med til at holde medlemmerne tilbage fra selv at
tage initiativ til at forbedre IT-sikkerheden på deres arbejdsplads.
”Man behøver jo ikke vente på, at der kommer et udspil fra ledelsen. Man kan
jo gøre rigtigt meget selv ved bare at tale om, hvordan man taler om fejl. Og om
hvordan man lærer af de fejl, der bliver begået,” siger Jeppe Engell.
Man behøver ikke at hæve pegefingeren eller pudse glorien for at gøre en forskel
på arbejdspladsen. Måske hjælper det bedre med lidt venskabeligt drilleri, når
man fx bliver opmærksom på, at kollegaens password er ”1234” eller ”password”.
”Man kan jo også lege drillenisse, hvis man kommer forbi en forladt skærm, der
ikke er låst. Eller man på en Windows-pc lige trykker Windows- og L-tasterne
ned, så skærmen bliver låst, hvis man bliver opmærksom på det. Det handler om
at hjælpe hinanden på en god måde, så drilleriet ikke bliver oplevet negativt.”
Jeppe Engell fortsætter:
”Netop derfor er det vigtigt, at man på efteruddannelserne lærer, hvordan man
kan være med til at flytte folk, uden at de oplever det som nedgørende. Her er
der noget at komme efter. I stedet for at overvælde folk med regulativer, kan
meget nås ved, at vi prøve at påvirke hinanden positivt.”
Nok kan det være svært at ændre vaner og kulturer, men det er afgørende
vigtigt i den digitale verden, vi lever i, slutter han.

8

I HVILKEN GRAD MENER DU, AT DEN GENNEMSNITLIGE MEDARBEJDER…?
(PROCENTDEL I NOGEN GRAD, I MINDRE GRAD ELLER SLET IKKE)

61%

\ Lavt kendskab til EU’s persondataforordning
Flere vurderer, at deres kendskab til persondatareglerne er bedre end
deres viden om den nye persondataforordning, der træder i kraft til maj
næste år. Men arbejdet med at forberede sig til de nye regler er i fuld
gang, viser den nye undersøgelse.

68%

… har en tilstrækkelig viden om IT-sikkerhed og
god IT-adfærd

61%
50%
53%
63%

… er vidende om de konsekvenser, som et brud
på IT-sikkerheden kan medføre

42%

\

0%
Total

Oﬀentlig

20%

40%

I HVILKEN GRAD HAR DU KENDSKAB TIL INDHOLDET I?
60%

Privat - Små og mellemstore

KOLLEGERNES VIDEN OM IT-SIKKERHED ER LAV
Over halvdelen af medlemmerne mener, at deres kolleger
generelt kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke har den
tilstrækkelige viden om IT-sikkerhed, og hvilke konsekvenser
brud kan have.

80%

Privat - Store

100%

(PROCENTDEL I MEGET HØJ GRAD ELLER I HØJ GRAD)

Kendskab til dansk lovgivning vedr. håndtering
af persondata (fx Persondataloven)

25%

36%
41%
35%

22%
22%
21%
23%

Kendskab til EU's nye Persondataforordning
(forår 2018)
I hvilken grad oplever du, at I i virksomheden
eller organisationen er opmærksomme på at
forberede jer på EU’s nye
Persondataforordning?

54%
50%
49%

0%
Total
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\

42%

Oﬀentlig

20%

40%

Privat - Små og mellemstore

60%

63%

80%

Privat - Store

100%

\ IT-SIKKERHEDSKULTUR

Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

Med en uddannelse som
ingeniør har Morten Boel
Sigurdsson 25 år bag sig i
IT-branchen på arbejdspladser som SAP og Mærsk.
I det meste af den tid har
han været administrerende
direktør for IT-sikkerhedsvirksomheden Omada, som han
selv har stiftet.

”

De kriminelle søger mod nettet. Og de får stadigt mere
avancerede redskaber til rådighed i kampen mellem det
gode og det onde.
Morten Boel Sigurdsson

DE KRIMINELLE BLIVER
STADIG STÆRKERE
På trods af overskrifter i alle medier om digitale indbrud, der koster virksomheder og det offentlige
dyrt, ser sikkerhedseksperten Morten Boel Sigurdsson stadig alvorlige sikkerhedsbrister.
IT-sikkerhed bliver stadigt mere vigtigt – i det
offentlige som det private erhvervsliv. Både de
hurtige nyheder og tunge analyser peger kun i en
retning:
”De IT-kriminelle, hackerne, bliver simpelthen
dygtigere. Vi ser fx, at CEO-fraud er steget med
270 procent på bare et år. Også i Danmark bliver
en masse virksomheder ramt, selv om de ikke er
så glade for at indrømme, at de er blevet snydt af
falske mails, der ser ud til at komme fra en chef,”
siger Morten Boel Sigurdsson.
”Og det vil kun blive værre. De kriminelle søger
mod nettet. Og de får stadigt mere avancerede
redskaber til rådighed i kampen mellem det gode
og det onde.”
Tre ting går galt
Med en uddannelse som ingeniør har Morten
Boel Sigurdsson 25 år bag sig i IT-branchen på
arbejdspladser som SAP og Mærsk. I det meste
af den tid har han været administrerende direktør

for IT-sikkerhedsvirksomheden Omada, som han
selv har stiftet. Omada har specialiseret sig i at
hjælpe kunder – alt fra kommuner til virksomheder – med at få styr på deres IT-systemer, så de
ikke udgør et let bytte for IT-kriminelle.
”Vi ser især tre ting, hvor det går galt. Det første
handler om mennesker. Som nummer to er det
processerne, der er uhensigtsmæssige. Det tredje
handler om de teknologier, der bliver anvendt,”
siger han.
Ofte kan det være helt ”lavpraktiske ting”, der
går galt. Måske har en af kollegerne glemt, at hun
har printet dokumenter ud med cpr-numre. Og
de ligger frit tilgængelige for alle ubudne øjne i
printerrummet.
Måske har IT-afdelingen ikke lige fået fjernet
rettighederne for en kollega, der har fået nye
opgaver i en anden del af virksomheden.
”Når en trainee fx kommer ind i en virksomhed
får de en hale af rettigheder, som kan udgøre en
sikkerhedsrisiko, hvis andre får adgang til deres

konto i systemet,” siger Morten Boel Sigurdsson.
Pivåben adgang til følsomme data
Andre gange anvender medarbejderne usd-sticks
eller fx deres private Dropbox på nettet til at
opbevare meget vigtige data.
”Det kan være fx de sidste forcasts for forretningens kommende kvartal. Altså dybt følsomme
data. Og når man ser efter, er adgangen til disse
informationer pivåben, selv om den pågældende
bruger troede, at det var sikkert nok,” siger Morten Boel Sigurdsson.
Ifølge ham er det vigtigt at indføre de rigtige
procedurer, der giver mening for brugerne i
hverdagen.
”Det skal være noget, som folk rent faktisk
magter. Det værste er, hvis det blot bliver en eller
anden gummistempel-øvelse, som medarbejderne
bare bliver trætte af.”
\
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\ IT-SIKKERHEDSKULTUR

Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

JYSKE BANK TAGER
HUL PÅ BRUG AF AI
De sikkerhedsansvarliges opgave bliver i stigende grad at følge angribernes adfærd på tværs af systemerne, fortæller Danmarks nok
mest IT-erfarne bankdirektør.

”Det er et kapløb mod nogen, der løber
stærkt den forkerte vej”, siger bankdirektør
Peter Trier Schleidt, Jyske Bank.

Bankdirektør Peter Trier Schleidt er en forudseende mand. Den kunstige intelligens, han skrev speciale om for 28 år siden på Danmarks Tekniske Universitet,
tog lang tid om at modne, men i begyndelsen af 2017 blev den taget i brug af
hans arbejdsplads, Jyske Bank.
”Der skete ikke meget i mange år, men i dag er den del af kunstig intelligens,
der gælder mønstergenkendelse, blevet super god,” siger Peter Trier Schleidt,
medlem af bankens koncerndirektion med ansvar for forretningskoncepter/IT og
forretningsservice.
Jyske Bank, der er Danmarks tredjestørste bank, løser sine IT-opgaver via JN
Data i Silkeborg – et datacenter ejet ligeligt af banken og Nykredit.
Implementeringen af den kunstige intelligens (AI for Artificial Intelligence) gælder
den del, der udgøres af Machine Learning. Systemet er trænet på enorme
mængder data, indtil det selv kan se forskel på det unormale og det normale
mønster i systemer, net og data.
Større potentiale i AI
”Men vi bruger endnu ikke funktionaliteten fuldt ud. Potentialet er større,” siger
Schleidt, der kom til banken i foråret 2017 fra en toppost hos TDC, men forinden
var det 24 år hos Danske Bank, heraf de sidste ti som Chief Intelligence Officer
(oftest forkortet CIO).
AI-systemet varsler, hvis mønstre afviger fra det normale, og det bruges også til
at skrue endnu mere op for området fraud detection med sporing og aktion ved
tegn på bedrag.
Ud fra varslerne skal sikkerhedseksperterne vurdere, om der vitterligt er et
problem, eller om det er en ufarlig hændelse, som systemet bare ikke har lært
om endnu.
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Angribernes spor følges
”Opgaven bliver i stigende grad også at holde øje med, hvis det alligevel er lykkedes for nogen at trænge ind. Så følges deres adfærd på tværs af alle systemer,
så man ser, hvor der sker noget mærkeligt, og der kan gribes ind, inden angrebet
er fuldført,” siger bankdirektøren.
Analyser af nogle af de store indbrud verden over viser, at der kan gå måneder
mellem indbrud og angreb. Den tid bruger de kriminelle til at kortlægge systemer,
processer og personer – typisk med fokus på pengeflow’et.
”Ligegyldigt hvor dygtig man er, vil der altid eksistere svagheder i software eller
hardware, som ikke er kendte. Den slags går de kriminelle efter at opdage. Og
hvis der ligefrem er fremmede stater på spil, råder de over meget store kompetencer,” siger Peter Trier Schleidt og tilføjer:
Kapløbet mod de kriminelle
”Det er et kapløb mod nogen, der løber stærkt den forkerte vej, og der er ingen
tvivl om, at fremtidens kriminalitet er cyberkriminalitet.”
Jyske Bank og JN Data står imidlertid i en privilegeret situation, hvad angår
sikkerhedsekspertise.
”Hidtil er det lykkedes os at ansætte dem, vi ønsker. Der uddannes mange
IT-eksperter fra universiteterne, og er man dygtig til IT, kan man også lære at
blive god til applikationssikkerhed og teknisk sikkerhed. Man behøver ikke kun at
gå efter dem, der har specialiseret sig i IT-sikkerhed,” siger Peter Trier Schleidt.
\

DE

Med firmaer som Maersk, Telenor og IBM blandt medlemmerne er The Information
Security Forum (ISF) – en non profit organisation - værd at lytte til. ISF omfatter
over 10.000 sikkerhedsfolk. Deres bud på de største trusler i 2018 lyder således:

\ CRIME-AS-A-SERVICE (CAAS) forbedres med nye værktøjer og services,
både fra kriminelle aktører med flere ting på hylderne og fra nye selskaber, specialiseret
alene i cyberkriminalitet. Værktøjer inden for ransomware (cryptoware) til afpresning m.v. øges
yderligere i popularitet.
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STØRSTE
SIKKERHEDSTRUSLER
I 2018

\ INTERNET OF THINGS (IOT)
øger risici for hændelser uden for kontrol, såsom læk af data fra nettet og hemmelig opsamling og
transmission af data fra enheder. Sikkerhed i enhederne er ingen selvfølge.

\ EN VIRKSOMHEDS SUPPLY CHAIN – leverandørerne – forbliver det svageste led
inden for risikostyring. Der udveksles værdifulde og følsomme data, og delingen indebærer tab af
kontrol.
\ REGULERING SOM F.EKS. EU-DATAFORORDNINGEN (GDPR) øger kompleksiteten i styring af de kritiske aktiver. På langt sigt styrkes sikkerheden, men på kortere sigt er der
risiko for, at implementeringsindsatsen trækker for mange kræfter væk fra andet.

\ BESTYRELSERS FORVENTNINGER i kølvandet på ekstra bevillinger til sikkerhed
kan let blive urealistiske, hvilket giver alvorligt bagslag for de IT-ansvarlige, hvis en alvorlig hændelse
alligevel indtræffer.
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Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

KUNSTIG INTELLIGENS
OVERSÆLGES SOM
FORSVARSVÆRK
Den gren af kunstig intelligens, der betegnes som Machine Learning, bruges bredt i storbanker mod trusler, men ikke uden
problemer. Den avancerede kunstige intelligens, der kan lære på egen hånd og ræsonnere er imidlertid på babystadiet, mener garvet dansk sikkerhedsmand.
Alt for mange udråber kunstig intelligens til at være det længe ventede tryllestøv
mod de stadig større online trusler.
Men spis brød til.
Erfaringen med de værktøjer, der er allerede taget i brug, er ikke ubetinget
positive.
”Der er for stor hype, når det gælder AI (Artificial Intelligence, red.). Løfter, der
ikke indfries, også grundet urealistiske succeskriterier, og data, hvor ”æbler og
pærer”, desværre viser sig at være blandet, så der er større problemer end først
antaget.” Sådan lyder beskeden i en mail fra Troels Ørting, der er en garvet IT-sikkerhedsmand på den internationale scene. Han fortsætter:
”En del virker dog godt nok, og udviklingen går stærkt. Der er heller ingen vej
udenom. Der er simpelthen ikke nok IT- og cybersecurity-eksperter til rådighed,
hverken i antal eller kvalitet.”
Som chef for sikkerhedsteams med tilsammen omkring 4.000 medarbejdere
har Ørting de seneste tre år haft ansvaret for den store bankkoncern Barclays’
sikkerhed både i relation til IT og den fysiske verden. Lige nu er han inde i en
karensperiode på vej mod nyt job. Tidligere var han ansvarlig for Europols Computer Crime Centre (EC3) i Haag, og herhjemme har han blandt andet været
operativ chef for PET.
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Kritisk mangel på eksperter
Manglen på eksperter rammer bredt, fortæller han. Lige fra i IT-sikkerhedscentret, hvor systemerne overvåges, til penetration tests, til i Red Teams - etiske
hackere, der tester organisationens sikkerhedsniveau indefra og udefra.
Det kniber også med nok IT-arkitekter med ekspertise inden for Security by Design. Altså design af IT-systemer ud fra visheden om, at sikkerheden garanteret
vil blive forsøgt brudt, hvorfor systemerne er indrettet til at spænde ben for
de IT-kriminelle på alle niveauer. Og ikke mindst; til at minimere skaderne mest
muligt ved indbrud.
Inden for storbanker har den del af AI, der kaldes Machine Learning, længe
været i brug, fortæller Troels Ørting. Indledningsvis blev den brugt til, hvad der
kaldes KYC – Know Your Customer – altså til at kende kundens mønstre, hvilket
skal ses i relation til både service og risikobegrænsning.
Kend din forbryder
”Nu står KYC også for Know Your Criminal,” lyder det fra Troels Ørting.
Machine Learning sker styret af mennesker, fodret af mennesker med enorme
mængder af de data, som læringen gælder. Målet er, at de neurale netværk,
bestående af chips og algoritmer, gennem egen videreudvikling af algoritmerne
lærer at genkende normale mønstre i Big Data. På sikkerhedsområdet gælder det

”

AI er nødvendigt, for der er simpelthen ikke nok
IT- og cybersecurity-eksperter til rådighed, hverken i antal eller kvalitet,
siger Troels Ørting, der de seneste år har været Group Chief Security Officer og Group Chief Information Security Officer for bankkoncernen Barclays.

blandt andet data fra logfiler, varsler, adgangskontrol, lokationer samt viden om
brugerens typiske opførsel (UBA – User Behaviour Analytics, red.), hvad enten
det er en ansat eller en kunde.
”Systemet lærer, hvordan en normal dag ser ud, og varsler de menneskelige
eksperter, når der ses afvigelser.”
De står selvfølgelig ikke på bar bund. For også de unormale mønstre - dem som
er set udløst af kriminelle eller andre uønskede hændelser – bør være klart definerede. Ifølge Ørting benyttes for eksempel en metode, kaldet en Kill Chain, der
oprindeligt er udviklet af den store flykoncern Lockheed Martin.
En Kill Chain er egentlig et militært begreb for strukturen i et angreb, og herunder for i hvilken rækkefølge alle de nødvendige elementer i et givent angreb skal
udføres, lige fra for eksempel flytning af tropper til støtte fra bombefly luften. I
IT-sammenhæng sker kortlægningen af angrebskæden med fokus på de angreb,
der er set. Kortlægningen letter muligheden for at bryde kæden af hændelser,
inden angrebet er fuldført.
Kriminelle uden samvittighed
”Kriminelle grupper bruger Big Data og Machine Learning bedre, end vi gør,” siger
Ørting, og fortsætter:
”De har ikke nogen overvejelser gældende databeskyttelse, og de er ligeglade
med, om de laver fejl, eller om deres handlinger skader nogen eller noget. De er
gode til at samarbejde på tværs af kriminelle grupper og lande, og de sammenstiller brikker fra mange kilder til for eksempel personprofiler. Vi har set disse
sammensatte databaser i realtime, så de eksisterer.”
Når bankerne selv bruger Machine Learning som forsvar mod angrebene, styrkes
sikkerheden. Men ikke uden problemer. For eksempel ses for mange false positives, altså ubegrundede alarmer, og der overses true positives, fordi algoritmerne
snydes af noget uventet.

”Det er hovedproblemet – ikke meget kører helt efter en snor i den kriminelle
verden. Kunsten er at finde signal i støj i stedet for at producere mere støj.”
Ørting sætter sin lid til, at forskning i bedre algoritmer tager brodden af de fleste
af disse problemer i kombination med bedre datakvalitet.
Svær udvikling af avanceret AI
Den del af AI, som gælder systemets læring og ræsonnement på egen hånd, er
han endnu ikke imponeret af. Han betegner den som værende på baby-stadiet,
om end fx Google er lykkedes med selvlærende systemer til spillene skak og Go.
Troels Ørting forventer, at de store forbedringer i AI netop drives af firmaer som
Google, Facebook og andre giganter, der får en kommercielt gevinst ud af det.
”Security vil piggyback’e – ride med på ryggen af den udvikling. Optimalt for
os er, hvis AI selv bliver i stand til at identificere sårbarheder og udarbejder de
nødvendige patches, der forhindrer udnyttelse af sårbarhederne.”
Den kunstige intelligens imødeses med nogen bekymring af mange, der frygter
at blive gjort arbejdsløse, men ifølge Troels Ørting gælder det næppe sikkerhedsfolket.
”Jeg tror, de fleste sikkerhedsansvarlige drømmer om, at det manuelle tidskrævende arbejde med at afkode logfiler og trends og mønstre i alle data overtages
af maskiner, så mennesket kan koncentrere sig om at gøre det, vi er bedst til:
tænke, analysere, vurdere og konsekvensberegne.”
Fremtidsscenariet, hvor AI overtager hele sikkerhedsarbejdet? Nixen Bixen.
”Der skal eksperter til at supervisere den kunstige intelligens og til at tage de
afgørende beslutninger,” lyder beskeden fra Troels Ørting.
\
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”NÅR MAN SVARER PÅ EN MAIL,
SKAL MAN HOLDE TUNGEN
@
LIGE I MUNDEN”
I Viborg Kommune har de godt styr på den tekniske del af IT-sikkerheden. Til gengæld har brugerne stadig noget at lære om sikker
adfærd. Mød manden, der forsøger at løse problemet.

60-70

PROCENT AF
MEDARBEJDERNE
I VIBORG KOMMUNE
ÅBNER NANO
LEARNING-EMAILS.
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Hvad du helst have? Den gode nyhed eller den dårlige nyhed?
Ok, så den gode nyhed først: Der sidder nogle rigtigt dygtige netværksteknikere
og serverfolk i Viborg Kommunes IT-afdeling.
“Vi har generelt ikke så mange angreb. De forsvarsværker, der er sat op, har vist
sig at være tilstrækkelige. Vi er ikke de store katastrofers kommune,” fortæller
Christian Aabo. Han er databeskyttelsesrådgiver i kommunen.
Den dårlige nyhed er, at kommunen – ligesom rigtigt mange andre arbejdspladser
– har problemer med, at slutbrugerne ikke er opmærksomme nok på, hvilke links
de klikker på. Og hvordan de håndterer personfølsomme data.
Det forsøger databeskyttelsesrådgiver Christian Aabo at gøre noget ved. De
sidste 12 år har han arbejdet med IT i Viborg Kommune, hvor hans hovedområde
er informationssikkerhed.
Usikre e-mails
En af de største udfordringer er sagsbehandlere og andre medarbejdere i
kommunen, der ukritisk svarer på e-mails med personfølsomme data direkte til
borgernes e-mails hos udbydere som Gmail eller Hotmail.
“Jeg ville ønske, at man var mindre ivrig for at svare på borgernes henvendelser
via almindelig e-mail. Det er faktisk en af de største faktorer i informationssikkerheden hos os,” siger han og uddyber:
“Når man svarer på en mail, skal man holde tungen lige i munden. Der er udgangspunktet, at hvis borgerne skriver til os, så må vi som myndighed ikke svare
direkte. Mange borgerhenvendelser drejer sig jo om en aktuel sag, og den slags
hører til i et sagsbehandlingssystem, hvor det skal journaliseres og svaret sendes
til e-boks.”
Derfor laver han awareness-arbejde, så slutbrugerne ændrer adfærd.
“Medarbejderne skal sørge for, at mailen bliver sendt som Digital Post, for så
er der en meget stor sikkerhed for, at det rent faktisk er borgeren, der har det
tilhørende cpr-nummer, der åbner brevet,” siger Christian Aabo.
Men det er ikke altid nok med gode råd og vejledning. Derfor har han sat et data
loss prevention-filter op, der automatisk popper op, når sagsbehandlere forsøger
at svare til en e-mailadresse, der ikke har et sikkert post-certifikat.
“Så får de først besked om, at de forsøger at sende til en e-mail, hvor det ikke er
krypteret. De kan så vælge at sende alligevel, men det kræver, at de udfylder et
felt med en begrundelse. Den havner så hos mig, og så kan jeg se, om det er en
ekstern part, som vi har en aftale med, fx en bank eller hvad der nu måtte være
tale om,” fortæller databeskyttelsesrådgiveren.
Hvis en medarbejder sender personfølsomme oplysninger til borgere via ukrypteret post, så får de i første og anden omgang en venlig tilrettevisning af Christian
Aabo, men hvis det bliver ved, så bliver sagen mere alvorlig.
“Så er det ikke længere mit bord, men i stedet deres leder, der må tage en snak
med dem.”
Et langt, sejt træk
Awareness-arbejdet handler om mange andre emner end de ukrypterede
e-mails. Det er også banale problemstillinger, som medarbejdere, der klikker på
links i phishing-mails og dermed udsætter organisationen for risiko for mal- eller
ransomware. Det er et langt, sejt træk at forbedre IT-sikkerhedskulturen hos
personalegrupper, der ikke har en IT-baggrund.
“Mange nyansatte kommer ikke med en forvaltningsmæssig opdragelse, så der
er ting, der er nye for dem. Vi optager også kontorelever, som skal lære, hvordan
man håndterer og behandler persondata,” fortæller han.
Derfor bruger han meget af sin tid på at informere og oplyse om risici, faresignaler og best practice.
“Man siger jo, at brugerne er det svage led, så hvis man kan styrke deres viden
om hvilke links, de ikke skal klikke på, så er man godt på vej. Derfor arbejder vi
rigtigt meget med awareness-kampagner, og det er mit indtryk, at der er god
respons på det. Vi bilder os ind, at det virker,” siger Christian Aabo.

”

Mange nyansatte kommer ikke med en forvaltningsmæssig opdragelse, så der er ting, der er nye for dem.

Nano learning
Det helt centrale værktøj til det, er to typer af undervisning.
Det ene er obligatoriske videolektioner om IT-sikkerhed og databeskyttelse, som
alle nyansatte skal igennem. Det er en del af introduktionen til jobbet. Det skal
sikre, at medarbejderne fra start har forståelse for regler og rammer, når man har
adgang til store mængder personfølsom data.
Den anden indsats er det, som Christian Aabo kalder nano-learning. Her får alle
brugere, fra socialrådgivere og jurister til ledende medarbejdere og byrådsmedlemmer, hver anden uge en e-mail med en ganske kort lektion, der handler om
et tema, fx ransomware. Det er korte tekster, der tager tre-fire minutter at læse,
og de er typisk krydret med eksempler på, hvor galt det er gået andre steder, så
læserne forstår alvoren.
“Jeg kan løbende følge med i, hvor mange og hvem, der har læst teksterne, og
det kan vi så bruge til at følge op, hvis der er afdelinger eller områder, der ikke er
med,” siger Christian Aabo.
I snit åbner 60-70 procent af medarbejderne de korte kurser og 95 procent af
dem, der åbner dem, gennemfører også. Parallelt med det kører Christian Aabo
en separat serie kun målrettet lederne, hvor kurserne handler om deres ansvar
og handlemuligheder med henblik på at sikre en ordentlig IT-sikkerhedskultur
blandt deres egne medarbejdere.
“Ud fra statistikkerne kan vi se, at vi får en god respons og en høj succesrate.
Jeg bruger det også til at udvælge, hvilke afdelinger jeg giver et fysisk besøg,
hvis de har brug for en pædagogisk håndsrækning. Så tager jeg ud til dem og
holder en seance, hvor jeg snakker om informationssikkerhed og nogle af de
elementer, der har været i nano-learning-modulerne eller viser dem, hvordan man
sender sikker post,” fortæller han.
Til sidst siger Christian Aabo:
“Vi var klar over, at vores tekniske sikkerhed i kommunen var god nok, og at vi
er i stand til at håndtere den løbende. Usikkerheden ligger i, at få brugerne til at
håndtere persondata på fortrolig vis og indenfor lovens rammer.”
Det arbejde fortsætter Christian Aabo ufortrødent.
\

\

64-årige Christian Aabo arbejdede i mange år med data
i sit virke som arkæolog, og tog derfor en datamatiker-uddannelse i slutningen af halvfemserne.
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KEA: STOR EFTERSPØRGSEL
PÅ UDDANNELSE I IT-SIKKERHED
Den nye uddannelse som professionsbachelor i IT-sikkerhed ser ud til at blive en succes. Første hold er godt på vej gennem forløbet.
Og søgningen på det næste hold ser positiv ud, mener Jesper Nordentoft fra Københavns Erhvervsakademi. Han tror på, at de første
studerende nok skal finde job – nogle endda inden de har færdiggjort uddannelsen.
”Du kan bare slå op i aviserne hver dag.”
Jesper Nordentoft er ikke i tvivl om, at der er hårdt brug for den nye uddannelse,
en professionsbachelor, i IT-sikkerhed. Ikke alene var der stor interesse blandt de
studerende. Men også den stadig strøm af nyheder om indbrud i IT-systemer,
virus og andre online trusler, har overbevist uddannelseschefen for fire digitale
uddannelser på Københavns Erhvervsakademi (I dagligtale KEA) om nødvendigheden af den nye uddannelse.
Et af de mest spektakulære eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis de kriminelle
tiltvinger sig adgang til virksomhedernes systemer, så omverdenen, da A.P.
Møller Maersk blev ramt. Ifølge koncernen selv vil sommerens angreb koste op
mod 1,9 milliarder kroner.
”Selv om Mærsk sikkert har gjort alt muligt for at undgå det, gik det alligevel
galt. Og det viser bare den sårbarhed, vi alle skal kunne håndtere i det digitaliserede samfund. Vi ser alle former for angreb på både virksomheder, kommuner
og privatpersoner. De IT-kriminelle bliver stadigt mere udspekulerede,” siger
uddannelseschefen.
Han fortsætter:
”For to år siden kom jeg ind i et netværk inden for IT-sikkerhed, hvor blandt andet Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiet og en række private firmaer deltog.
Vi gennemgik blandt andet en Deloitte-rapport, hvor vi kunne se, at der faktisk
ikke var en uddannelse dedikeret til IT-sikkerhed her i landet.”
Større risici for kriminalitet
Sammen med Erhvervsakademi Aarhus begyndte KEA i efteråret 2016 at undersøge, hvilke praktiske kompetencer inden for IT-sikkerhed, der egentlig var brug
for i både det offentlige og det private erhvervsliv.
”Vi tog en dialog med de faglige organisationer og erhvervslivet. Og vi støttede
os også til en rapport fra Erhvervsstyrelsen, der viste, at man ville mangle mange
tusinde IT-folk i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at behovet allerede er stort for
medarbejdere med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Jo mere digitaliserede vi
er, jo større risici er der for kriminalitet og misbrug,” siger Jesper Nordentoft.
Og foreløbigt forventer han, at der nok skal blive god rift om de studerende.

\ KORT OM KEA
KEA – eller Københavns Erhvervsakademi – udbyder en lang række
forskellige uddannelser som fx datamatiker eller multimediedesigner. Ud
over dette tilbyder KEA også overbygninger til disse uddannelser som
professionsbachelor eller diplomuddannelser.
I sommeren 2017 søgte knap 7.000 ind på en uddannelse udbudt af KEA,
og lidt under 2.000 blev optaget. Sidste år havde uddannelsesinstitutionen 5.490 studerende, hvor de godt 1.200 var udenlandske. Samtidig
læser 3.445 studerende på deltid.

Kilde: KEA
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Ofte får de almindelige datamatikerstuderende et jobtilbud, allerede mens de er i
praktik. Og hvorfor skulle det være anderledes i forhold til professionsbachelorer
med kompetencer, der er skrigende mangel på? Skal man tro på ekspertudsagn
i medierne, vil der blive stor efterspørgsel efter de nyuddannede fra det første
hold.
”Jeg regner med, at når vores studerende i IT-sikkerhed skal i praktik til sommer,
så bliver der kø om at få fat i dem. Vi har blandt andet talt med forsvaret, som
var meget interesseret i at få praktikanter,” siger uddannelseschefen.
Optager studerende to gange om året
Næsten som stod han i et klasseværelse, tyer Jesper Nordentoft til tavlen, når
han skal illustrere, hvordan den nye IT-uddannelse er opbygget. Kontorets whiteboard dekoreres med grønne, røde og blå streger, der angiver de studerendes
muligheder.
”Når de studerende bliver færdige som datamatikere her på KEA, går godt halvdelen ud og får et job. Den anden halvdel læser videre til professionsbachelor i fx
IT-sikkerhed,” siger han.
I dag er det første hold på 25 studerende på vej gennem forløbet på KEA. I alt
var der lidt flere end 30 ansøgninger om optagelse på den nye uddannelse, hvor
27 blev optaget som fagligt kvalificerede.
”Vi prøver at lægge den faglige barre relativt højt. Og den første eksamen ligger
tre uger inde i forløbet. Det er en IT-uddannelse, hvor man er nødt til at vide
noget om programmering og netværk. Det kan være hårdt for nogle studerende.”
Selv om to studerende – indtil videre – er hoppet fra, er Jesper Nordentoft
tilfreds med efterspørgslen på at komme ind på den nye uddannelse, der både er
åben for datamatikere, IT-teknologer og andre, som har den rigtige faglige ballast.
Man behøver dog ikke kvitte sit daglige job, hvis man gerne vil tage uddannelsen.
”Da vi lavede uddannelsen, lavede vi to versioner. Den ene er en fuldtidsuddannelse som professionsbachelor, mens den anden er en efteruddannelse,
en diplomuddannelse. Og vi har lavet de to forløb så ens, som vi overhovedet
kunne,” siger han.
DPO har brug for de nye professionsbachelorer
Indtil videre har Jesper Nordentoft foreløbigt valgt at optage nye studerende to
gange om året, sommer og vinter, indtil han har et bedre indblik i, hvor mange
ansøgere der er til den nye uddannelse.
”Ser vi på søgningen til det næste hold, ser det rigtig godt ud. Indtil videre har vi
fået 22 ansøgninger, men der kan godt komme flere. De datamatikerstuderende
er ved at lave deres afsluttende projekt. Og de fleste beslutter sig først, når de er
færdige med det,” siger han.
Uddannelsen er både rettet mod virksomheder i IT-branchen og udenfor. Så der
er lagt stor vægt på sikker drift af IT-systemer, og hvordan man organiserer arbejdet med sikkerhed på arbejdspladsen. Det kan fx være i forhold til de nye regler om beskyttelse af persondata, der træder i kraft til næste år. Ifølge reglerne
skal virksomheder og offentlige myndigheder udpege en data protection officer
(oftest forkortet DPO), der har et særligt fokus på beskyttelse af private data.
”Hvis en DPO bliver opmærksom på sikkerhedsproblemer, vil han have brug for
de kompetencer, som de nye professionsbachelorer kommer med,” siger Jesper
Nordentoft.

KORT OM DEN NYE
UDDANNELSE I
IT-SIKKERHED

Jesper Nordentoft, uddannelseschef på KEA, er ikke i tvivl
om, at der er brug for den nye uddannelse, en professionsbachelor, i IT-sikkerhed.

Uddannelsen i IT-sikkerhed er en overbygning – eller topup – til datamatiker- og IT-teknologuddannelserne. Denne
overbygningsuddannelse kan man tage enten i Aarhus eller
København. Uddannelsens mål er at give de studerende de
faglige færdigheder til selvstændigt at varetage arbejdet med
at analysere, planlægge og vurdere IT-sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private virksomheder
og i det offentlige.
Uddannelsen som professionsbachelor i IT-sikkerhed varer
halvandet år og indeholder seks fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.
Adgangskravene til optagelse er en uddannelse som datamatiker eller IT-teknolog. Har man en anden uddannelsesbaggrund
kan man evt. blive optaget efter en realkompetencevurdering.
Uddannelsen berettiger til SU.
Uddannelsen findes også som en diplomuddannelse for
erhvervsaktive, der gerne vil efteruddanne sig inden for IT-sikkerhed. Denne uddannelse kan tages i et tempo, som passer til
den enkelte studerende.

DET LÆRER DU SOM
PROFESSIONSBACHELOR
I IT-SIKKERHED
I løbet af de halvandet år, som det tager at få en professionsbachelor i IT-sikkerhed, skal de studerende igennem seks faglige
moduler. De udgør tilsammen de 90 ECTS, som kræves for at
gennemføre uddannelsen.
1. Semester
\ Introduktion til IT-sikkerhed (5 ECTS) fokuserer på grundlæggende programmering og netværk indenfor sikkerhed.
\ IT-governance (5 ECTS) handler om etik og principper for
IT-sikkerhed.
\ Systemsikkerhed (10 ECTS) indebærer, at den studerende skal
arbejde med praktiske tiltag til sikring af udstyr.
\ Netværks- og kommunikationssikkerhed (10 ECTS) skal gøre
den studerende i stand til at forstå og håndtere trusler mod
netværk.
2. Semester
\ Videregående IT-governance (5 ECTS) skal give redskaberne
til at tilrettelægge sikkerhedsarbejdet på en arbejdsplads.
\ Softwaresikkerhed (10 ECTS) fokuserer på sikkerhed i software, herunder security by design.
\ Tre valgfag (tilsammen 15 ECTS)
3. Semester
\ Erhvervspraktik (15 ECTS)
\ Bachelorprojekt (15 ECTS) som skal fremlægges mundtligt
ved eksamen.
Ønsker man at gennemføre den som en diplomuddannelse ved
siden af sit daglige arbejde, skal man igennem de samme faglige
moduler.

Kilde: KEA
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GÅR PÅ SU FOR AT
EFTERUDDANNE SIG
I IT-SIKKERHED
Neeru Møller og Niels Duelund er i gang med den nye uddannelse i IT-sikkerhed på KEA i København. Efter mange år
som selvstændige IT-konsulenter ser de en øget efterspørgsel efter kompetencer inden for IT-sikkerhed. Og det har de
taget konsekvensen af. Også selvom det koster privatøkonomisk.

Både Neeru Møller og hendes medstuderende Niels Duelund har sat deres
virksomheder på vågeblus for at gennemføre en uddannelse, der vil give dem
en professionsbachelor i IT-sikkerhed.
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Neeru Møller og Niels Duelund har mere til fælles, end man ved første øjekast
lige skulle tro.
Begge har de arbejdet som selvstændige IT-konsulenter. Og begge har de sat
deres virksomheder på vågeblus for at gennemføre en uddannelse som professionsbachelor i IT-sikkerhed. Også selv om det har kostet dem økonomisk.
”Da jeg så den her uddannelse, lukkede jeg simpelthen min virksomhed. Det her
var bare den rigtige uddannelse for mig,” siger Neeru Møller.
Uden bil for første gang i 28 år
Lige som Niels Duelund er hun gået på SU. Og det er er lidt af en omvæltning,
når man har en dåbsattest fra 60erne. Og – ikke mindst – er vant til en fast
indtægt i en noget anden vægtklasse end de godt 6.000 kroner før skat, som er
taksten for udeboende under uddannelse.
”Jeg er på SU lige som alle andre i klassen. Nu er min leasingkontrakt på bilen
udløbet, så for første gang i 28 år har jeg ingen bil,” griner han.
Selv om Neeru Møller også er på SU, har hun dog ikke opgivet bilen. Det kan
bare ikke lade sig gøre, når man bor uden for byen med tre børn.
”Selvfølgelig er det ikke sjovt. Jeg vil da heller ikke anbefale folk at kaste alt over
styr for at tage en uddannelse. Det skal være noget, man vil. Har man ikke lagt
penge til side, så skal man jo klare sig for en SU,” siger hun.
Som selvstændig konsulent har hun udført opgaver som projektleder og specialist inden for Microsofts forskellige netværksplatforme. Men hun har alt for
ofte oplevet, at det var svært at trænge igennem overfor hendes kunder med
budskabet om, hvor vigtig en faktor sikkerhed er. Og hun satser på, at den nye
uddannelse som professionsbachelor i IT-sikkerhed vil give hende den fornødne
faglige ballast.

”

Som freelancer skal man sælge sig på sine spidskompetencer. Og det har jeg jo ikke, lige når jeg kommer
ud herfra. Så er jeg mere nyuddannet med 30 års
erhvervserfaring.
Niels Duelund

Ikke længere penge ud af vinduet
Også Niels Duelund har haft oplevelsen af, at alt for mange kunder ikke tog
IT-sikkerheden tilstrækkeligt alvorligt. Men efter virksomhederne før i tiden ofte
har negligeret sikkerhed, er der de sidste år kommet et større fokus på denne
faglige disciplin, mener han.
”De ser det ikke længere som penge ud af vinduet. De fleste har erkendt, at de
er nødt til at investere i at forbedre deres sikkerhed,” siger Niels Duelund.
Han fortsætter:
”De sidste 28 år har jeg arbejdet med Oracle databaser, så der skulle ske noget
nyt. Og uddannelsen i IT-sikkerhed giver mulighed for nogle andre typer af spændende jobs eller opgaver.”
Skarpere pisk end de unge
Indtil videre har uddannelsen levet op til deres forventninger. Holdet består af
25 elever, hvoraf en del er gået direkte fra en afsluttet datamatikeruddannelse,
mens Neeru Møller og Niels Duelund tilhører den mindre gruppe af elever med
lang erhvervserfaring bag sig.
”I klassen er gennemsnitsalderen for de fleste mellem 25 og 28 år. Og det kan
synes som meget stor aldersforskel i forhold til os, men i praksis betyder det ikke
noget,” siger han.

Neeru Møller, 48 år,
uddannet som
datamatiker i 1989

\

Niels Duelund, 51 år,
uddannet som
datamatiker i 1989

\

Niels Duelund ser på Neeru Møller:
”Du og jeg har nogle gange lavet gruppearbejde sammen. Vi er nogenlunde
jævnaldrende. Nu er jeg i gruppe med nogle, som er i 20erne. En af dem, jeg taler
meget med, er 23 år. Og det er fint. Vi har nogle forskellige forudsætninger.”
Han erkender blankt, at han ikke lærer lige så hurtigt som de unge:
”Men til gengæld er min pisk noget skarpere. Jeg er god til at sætte mig på stolen derhjemme for at få noget lavet. Når jeg går ind i noget, så gør jeg det. Jeg er
her for at lære noget.”
Neeru Møller nikker:
”Motivationsfaktoren er også høj hos mig. Om den er højere end de andres, det
skal jeg ikke kunne sige. Men når jeg tænker tilbage på, da jeg var ung, kan jeg da
godt forestille mig det. Jeg skal slide mere med det, fordi jeg ikke har arbejdet
med det her før.”
Ikke så hurtigt som de unge
Hun griner:
”Niels, han er geniet på Linux. Han er eksperten i klassen. Det er ham, vi alle
sammen vender os mod, når det handler om det. Og så er der nogle, der er
bedre til at programmere end os andre. Selv har jeg nemmere ved at se det store
billede end andre, fordi jeg kan relatere det til, hvad jeg har oplevet før.”
Niels Duelund indskyder, at de lidt ældre med længere erhvervserfaring har lettere ved at se fordelene ved at have faste procedurer, når det gælder IT-sikkerhed. Selve erkendelse af, at de tekniske systemer i sig selv ikke er nok, kommer
nemmere, når man har haft sin gang på en arbejdsplads langt fra skolebænken.
”Vi kan nemmere se, at der er en stor risiko for, at tingene ender i kaos, hvis de
ikke bliver planlagt ordentligt. Og det kommer måske ikke helt så hurtigt til de
unge,” siger han.
Den samme oplevelse har Neeru Møller også. Som selvstændig er hun vant til
at planlægge forløbet på en anden måde end de unge. Men når de halvandet
år er ovre, og hun står med en professionsbachelor i IT-sikkerhed, skal hun ikke
nødvendigvis tilbage til et liv som selvstændig konsulent.
”Jeg kunne godt tænke mig at få kolleger. Det er måske også derfor, at jeg
lukkede min virksomhed. 10 år som selvstændig er lang tid. Jeg kunne også godt
tænke mig at komme med til julefrokoster.”
Nyuddannet med 30 års erhvervserfaring
Niels Duelund har altid set sig selv som tekniker. Det er noget, han er god til,
og som han har haft god nytte af foreløbigt under uddannelsen. Samtidig har
han dog også fået mere smag for fag som IT-governance, der også er en del af
uddannelsesforløbet.
”Jeg kan sagtens se mig selv som en del af en organisation, hvor jeg arbejder
mere med planlægning. Jeg vil tro, at jeg i første omgang går efter at blive
fastansat. Som freelancer skal man sælge sig på sine spidskompetencer. Og det
har jeg jo ikke, lige når jeg kommer ud herfra. Så er jeg mere nyuddannet med 30
års erhvervserfaring.”
\
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SLUTBRUGERNE ER LETTERE
AT NÅ I EN LILLE KOMMUNE
Betyder det noget for IT-sikkerheden når en kommune blot har 1.000 eller hele 10.000 slutbrugere? To IT-medarbejdere fortæller
om muligheder, fordele og ulemper ved at være henholdsvis den femtestørste eller blandt de allermindste kommuner, når man
skal sikre sin kommunes IT-systemer.
Nok arbejder både Henriette Spang Sørensen og Jan Møller med IT i det kommunale. Men deres hverdage på jobbet er meget
forskellige. Hun arbejder som konsulent i den store Esbjerg Kommune, mens han, som IT-chef, har sit skrivebord i den mindre
Odder Kommune. Læs hvordan de sikrer deres arbejdsplads mod online trusler.

ESDH-KONTROL GØR EN
FORSKEL I ESBJERG
Med et femcifret antal slutbrugere er det svært
at få fat i dem alle, når der er problemer med
IT-sikkerheden i Esbjerg Kommune. Et centralt
filter, der gør hver enkelt medarbejder til sin
egen fejlfinder, har øget databeskyttelsen i
kommune.
Med 115.905 borgere er Esbjerg landets femtestørste kommune regnet på indbyggertal. Det
betyder også, at kommunen beskæftiger mange
mennesker, blandt andet cirka fyrre personer i
IT-afdelingen.
“Der er både fordele og ulemper ved at være en
stor kommune. Vi gør rigtig meget for at styrke
IT-sikkerheden her, men der kan være langt ud
i de yderste kroge i organisationen. Til gengæld
kan vi samle rigtig mange kompetencer og
vidensdele. Det gør en forskel,” siger Henriette
Spang Sørensen, der er ESDH-konsulent i kommunens IT-afdeling.

Hun er en af dem, der skal sikre, at blandt
andet den nuværende persondatalov og den
persondataforordning, der træder i kraft 24. maj
2018, bliver overholdt, når kommunens sagsbehandlere håndterer fortrolige informationer om
borgerne.
Det frigiver ressourcer
Og det er ikke altid lige til. For nogle år siden
skete det lidt for ofte, at der var fejl i den måde,
sagerne blev gemt i kommunens ESDH-system.
Det kunne være sager, der ikke var opmærket
korrekt eller hvor der lå personfølsomme data,
som ikke var låst for uvedkommende.
En ekstern revision dokumenterede i 2015, at
der var behov for at få gjort noget ved det. Der
blev lavet en handlingsplan, og så gik Henriette
Spang Sørensen i gang.

\

Henriette Spang Sørensen er tovholder på Esbjerg kommunes succes med at begrænse adgangen til personfølsomme data i kommunens systemer. Det er gået så godt,
at de bliver brugt som eksempel på best practice på
ESDH-konferencer.
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“Vi er en stor organisation, så det var en håbløs
opgave at skulle have fat i alle sagsbehandlerne.
I sidste ende er det jo dem, der skal ændre praksis, men det er svært at sikre,” fortæller hun.
Men så dukkede IT-virksomheden Formpipe op
med en løsning. De har udviklet en kvalitetskontrol, der kan tjekke alle sager i ESDH-systemet
løbende og advisere medarbejdere, når der er
problemer i deres konkrete sager.
“Det er en regelmotor, der kan tjekke, om sager
bliver efterladt i systemet med personfølsomme
informationer, som andre så har adgang til,”
fortæller hun.
Tanken med købet var at frigive ressourcer, fordi
kvalitetskontrollen på den måde blev lagt ud
til sagsbehandlerne. Det lykkedes, og samtidig har det også præventiv effekt, fordi de er
mere opmærksomme på problemstillingen i det
daglige arbejde. Derfor kalder Henriette Spang
Sørensen regelmotoren, der hedder EKkvalitet,”en slags hjælp til selvhjælp”.
“En sagsbehandler får en adviseringsmail om
forhold på sager eller dokumenter, som kræver
særlig opmærksomhed. Det er så den enkelte
sagsbehandlers ansvar at rette,” siger ESDH-konsulenten.
Det nye system har gjort underværker for
kommunens databehandling af følsomme
oplysninger.
“Vi har rigtigt godt styr på data og samtidig en
meget streng kontrol med hvem, der kan se
hvad i systemet. I dag er min funktion derfor at
rette regler til i stedet for at sidde og lave manuel rettelser på de enkelte sager og dokumenter.”
\

”

Det er nemmere at komme ud til medarbejderne,
når der er kort afstand.
Jan Møller

Jan Møller er oplært i Odder Kommune, hvor han har været ansat siden
1979. Han kender derfor den digitale
infrastruktur særdeles godt, hvilket er
en stor fordel som IT-chef.

\
OUTSOURCING
I ODDER
Når man er en af landets mindste kommune er
budgettet derefter. Men det betyder ikke, at
man kan slække på sikkerheden. I Odder har de i
stedet fået hjælp udefra.
Med blot 22.331 indbyggere indtager Odder
87. pladsen ud af landets 98 kommuner, når de
rangordnes efter beboertal. I den østjyske kommune består IT-afdelingen af fire medarbejdere
og en elev.
Hvis det alligevel skal kunne lade sig gøre at
betjene 1.000 slutbrugere samt 3.200 skoleelever og lærere er outsourcing blevet et vigtigt
værktøj, fortæller IT-chef Jan Møller.
I Odder kommune har de derfor eksterne virksomheder til at stå for både serverdrift og hele
netværksinfrastrukturen.
“På grund af mangel på ressourcer outsourcer
vi mange ting. Hvis vi støder på et problem, der
virker kompliceret, så køber vi nogen ude i byen
til at løse det. Vi har et motto: ‘Vi skal videre’.
Det betyder, at vi ikke skal have opgaver liggende, som tager lang tid at løse. Der skal være
fremdrift,” fortæller Jan Møller.
Det betyder også, at store dele af det sikkerhedsmæssige håndteres udefra.
“Vores firewall er outsourcet, og lige nu er den
ved at blive udskiftet. De fleste er kommet frem

til, at man i dag ikke kan sikre alt med en firewall.
Det kan ikke lade sig gøre. Derfor har vi i stedet
valgt en, der kigger på den enkelte brugers adfærd og kapper forbindelsen til deres computer,
hvis der foregår atypisk adfærd, som fx en maskine, der pakker en masse filer ud. Hvis det er
en inficeret maskine bliver den geninstalleret, og
hvis det er noget ufarligt, så åbnes forbindelsen
igen,” siger han.
Smådriftsfordele
At være en lille kommune giver dog ikke kun
ressourcemangel. Det giver også en række
fordele, fortæller Jan Møller.
“Vi kan ensarte ting imellem de to sektorer, altså
de administrative brugere i kommunen og elever
og lærere i skolen. Det ville man ikke kunne blive
enige om i en stor kommune,” siger han.
Samtidig betyder dét, at de fem IT-medarbejdere sidder i samme rum, så de hele tiden kan
holde hinanden orienteret om nye udviklinger og
problemstillinger, der skal håndteres.
“Vi snakker nogle gange om, at en kommune
af vores størrelse kan tale om smådriftsfordele,
hvor andre vil tale om stordriftsfordele,” siger
han.
Hvor store dele af den tekniske sikkerhed hånd-

teres udenfor huset, så er awareness-arbejdet
placeret i Jan Møllers afdeling. De har lavet
en række humoristiske undervisningsvideoer,
hvor de vigtigste leveregler for IT-sikkerhed
præsenteres.
“Den største risiko er medarbejderne. Sikkerhed
er rigtigt irriterende for dem i en travl hverdag,
for det er typisk mere effektivt at undlade sikkerhedsforanstaltninger. Det kan vi se, når vi får
indleveret computere med password-post-its
på låget og telefoner med pinkoden skrevet på
bagsiden,” fortæller han.
Og selvom den slags oplevelser er frustrerende,
for en, der arbejder med IT-sikkerhed, så er det
til at gøre noget ved. For en lille kommune betyder det også, at Jan Møller og hans kollegaer
har kort vej til frontmedarbejderne.
“Det er nemmere at komme ud til medarbejderne, når der er kort afstand. Vi har en meget
flad struktur, så jeg kan sagtens kontakte en
sosu-assistent eller deres leder. Det er ikke
svært at finde vej igennem organisationen. Det
ville det nok være sværere i Århus kommune.”

\
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“SIKKERHEDSNIVEAUET
SKAL LIGGE SÅ HØJT
SOM REALISTISK MULIGT”

Foto: Ernst Poulsen

Hos den offentlige portal til sundhedsvæsnet sundhed.dk er klare retningslinjer og ekstern kontrol vigtige værktøjer
for at sikre en god sikkerhedskultur. Men man skal vide, hvad man vil beskytte før man går i gang.
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Retningslinjer og internationale standarder
Overordnet set bruger medarbejderne i sundhed.dk meget tid på at arbejde med
og forholde sig til de retningslinjer, der fastlægger rammerne omkring den digitale
sikkerhed.
“Det er vigtigt at stille kritiske spørgsmål til, om retningslinjerne er hensigtsmæssige og om de er til at forstå. Hvis beskrivelsen af processerne er god, så må
retningslinjerne være til at efterleve,” mener Jens Rastrup Andersen.
Han forklarer, at de nedskrevne politikker fx handler om, hvor stærkt et password skal være, hvordan man skal forholde sig til brugen af private e-mails og
data på sin arbejdscomputer og lignende i samme dur. De aftaler bliver besluttet
i sundhed.dks sikkerhedsorganisation, der er etableret for at sikre, at sikkerhed
hele tiden er på dagsordenen. De tager udgangspunkt i standarderne ISO 27001
og ISO 27002.
Samtidig skal organisationen også leve op til de databehandleraftaler, der er
indgået med en række offentlige instanser, som alle er parter i sundhed.dk. Hver
enkelt myndighed har sine egne dataansvarlige, der bestemmer, hvordan deres
data skal behandles, og det skal sundhed.dk så leve op til.
Jævnlige tests
Fordi sundhed.dk behandler så mange personfølsomme data, bliver sikkerheden
hele tiden testet og kontrolleret. Det sker både internt, men også i samarbejde
med eksterne virksomheder, ligesom Rigsrevisionen jævnligt er på besøg.
“Vi har et eksternt sikkerhedsfirma, der laver penetrationstest, hver gang vi
laver noget nyt eller har større ændringer i vores systemer. Vi får også lavet et
cyber security review, hvor man går ind og kigger på rammesystemerne for at
skabe sig et holistisk overblik, og se, om der er ordentlig sammenhæng mellem
områderne,” fortæller Jens Rastrup Andersen.
Hidtil har de scoret rigtigt godt i prøverne:
“Det eksterne firma kan give karakter fra et til syv, men vi har selv vurderet, at
vi skal ligge på seks. Vi er jo tilgængelige på internettet, og det er i sig selv en
trussel. Sikkerhedsniveauet skal ligge så højt, som det er realistisk muligt, og vi
har heldigvis også fået den karakter,” siger han.
Ved siden af de interne og eksterne sikkerhedstests bliver sundhed.dk jævnligt
besøgt af Rigsrevisionen, og det er også gået rigtigt godt.

Foto: Ernst Poulsen

Kønssygdomme. Graviditet. Psykiske lidelser. Sundhedsvæsnet ved meget om
dig, som du ikke nødvendigvis synes, andre skal vide. Det arbejder Jens Rastrup
Andersen på at sikre.
Han er nemlig tillidsrepræsentant hos sundhed.dk, en netportal, der giver danskerne adgang til personfølsomme sundhedsdata.
I hans øjne er det vigtigt, at man er enige om udgangspunktet, når man går i
gang med at arbejde med IT-sikkerhed. Hvis man skal have et højt sikkerhedsniveau på en arbejdsplads, så må man starte med at definere, hvilken slags
virksomhed man bedriver, og hvilke typer af data, man skal beskytte.
“Den måde, vi har taget fat i sikkerhedskulturen på, er for det første at gøre os
klart, hvad vi er for en virksomhed. Dels er der noget, der hedder medarbejdere
og deres mails, men vi har også vores portaler og adgangen til sundhedsdata. I
virkeligheden er det to forskellige niveauer. Der er noget på medarbejderniveau,
altså indadtil, og så er der det ydre, der handler om nationens adgang til sundhedsdata,” siger han.

”

Der er ikke nogen hos os, der er bange for at blive
fyret, hvis de laver en fejl. Vi har et godt arbejdsmiljø
og folk frygter ikke chefen.
Jens Rastrup Andersen, tillidsrepræsentant i sundhed.dk.

“Det er meget enestående, at vi faktisk har fået ros af rigsrevisionen. Det er,
fordi vi har et meget naturligt fokus på IT-sikkerhed og en enestående ledelse,
der fokuserer rigtigt meget på området. Samtidig er vi som medarbejdere også
meget interesserede i emnet, for hvis vi bliver kompromitterede, så kan vi blive
lukket ned og i sidste ende miste vores arbejde.”
Julelege giver øget opmærksomhed
Et andet tiltag, der skulle øge sikkerhedsniveauet, var en awareness-kampagne,
der var blevet lavet af et eksternt firma.
“De lavede nogle julelege med os. De lagde f.eks. nogle usb-nøgler rundt omkring, for at se om man kunne lokke nogle medarbejdere til at sætte dem i deres
maskiner. De indeholdt et program, der var usynligt for virusscanneren, og som
kunne keylogge, hvad brugeren tastede på computeren. De sendte også mails ud
til medarbejderne, hvor de kunne vinde en præmie, hvis de trykkede på et link,”
fortæller Jens Rastrup Andersen.
Og det virkede, fortæller han.
“Vi fik fortalt, at fejl sker, og at det er vigtigt at være åbne om det. Det er ikke
for at slå folk i hovedet. Det handler om at skabe opmærksomhed om det, så
folk ved, hvor vigtigt det er, at de straks reagerer og kontakter IT-afdelingen, så
skaden kan udbedres. Hvis der er mennesker involveret, så sker der fejl,” siger
han og fortsætter:
“Der er ikke nogen hos os, der er bange for at blive fyret, hvis de laver en fejl. Vi
har et godt arbejdsmiljø og folk frygter ikke chefen. Jeg oplever, at folk på alle
måder tør at være åbne og indrømme, hvis der sker fejl,” siger han.
Men de positive tendenser må ikke blive en sovepude.
“Det er fantastisk, at vi har fået ros af Rigsrevisionen. Men derfor skal man
aldrig hvile på laurbærrene, for det er virkelig en stor og alvorlig opgave, der skal
løftes,” afslutter han.

\ HVAD ER SUNDHED.DK?

\ INTERNATIONALE STANDARDER

Sundhed.dk er et partnerskab mellem en lang række offentlige instanser for at sikre borgeren een, samlet adgang til den
digitale del af sundhedsvæsnet. Der kan borgerne se sine
egne data som f.eks. medicinoplysninger, laboratoriesvar og
e-journal, men også læse artikler om sygdom og sundhed.

Sundhed.dk arbejder for at leve op til to internationale standarder, nemlig ISO 27001 og
ISO 27002, der begge handler om IT- og informationssikkerhed. De definerer en række
beskrivelser af hvordan man sikrer informationssystemer, lige fra fysisk adgangskontrol
over baggrundstjek i forbindelse med nyansættelser til kompleksiteten i passwords og
hvor lang tid en screensaver må stå uden at kræve password for at blive låst op.
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\ IT-SIKKERHEDSKULTUR

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

IT-SIKKERHED HANDLER
OM MENNESKER
- IKKE OM TEKNOLOGI
Hvordan forandrer man som tillidsrepræsentant eller medarbejder kulturen på en arbejdsplads, så kollegaerne tager IT-sikkerhed seriøst.
Og hvordan undgår man, at det bliver et langt regel-mareridt? Vi har spurgt ekspert i innovationsforløb og kulturforandring Rasmus
Thomsen.
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”Kulturforandringer - det er så skidesvært,” kommer den første og meget kontante udmelding, fra Rasmus Thomsen, når man spørger ham, hvordan man som
virksomhed, tillidsrepræsentant eller kollega skaber en mere sikker IT-kultur i en
virksomhed.
Rasmus Thomsen er direktør i firmaet ”IS IT A BIRD”, der arbejder med innovationsprojekter for virksomheder, og i hans øjne, er det oplagt at sammenligne det
at skabe innovation og forandre en virksomheds kultur.
”Det handler om, at vi alle sammen gerne vil have folk til at ændre adfærd – i alle
brancher. For mig ligner det ethvert andet innovationsprojekt: Vi har et mål om,
at nogen skal gøre noget eller købe noget. Her skal vi have folk til at opføre sig
mere sikkert på IT-området.”
Skift fokus – væk fra teknologi
Han mener det mest afgørende er, at vi starter med at skifte fokus – væk fra
teknologien.
”Vi tager næsten altid udgangspunkt i vores teknologi, og så tror vi, at vi bare
skal kommunikere os ud af det – ofte med en masse regler og ting man ikke må.”
Det udgangspunkt er forkert, mener Rasmus Thomsen.
”Vi bliver nødt til at stå et andet sted. Vi skal forstå meget grundlæggende, hvad
det er for udfordringer, vore kollegaer har, og så skal alle de initiativer, vi tager,
spille ind i det. Allerhelst skal vi gøre deres hverdag nemmere. Vi skal nudge dem
i den rigtige retning.”
Den hurtige og den langsomme hjerne
”Nudging handler om at gøre det nemt for folk at tage det rigtige valg,” forklarer
Rasmus Thomsen.
Vi mennesker har to systemer til at tage beslutninger: Et automatisk system,
hvor vi bare gør vane-tingene uden at tænke. Det er det system, vi bruger 90
procent af tiden.
Og så har vi det rationelle system, hvor vi overvejer og analyserer situationen.
Det rationelle system kræver meget energi at slå til, og da vi gerne vil gøre tingene uden at bruge for meget energi, så tager vi ofte forkerte beslutninger.
Rasmus Thomsen opfordrer derfor til, at man indretter både rum og arbejdsgange, så det bliver nemt for medarbejderne at tage de rigtige beslutninger.
Design-sikkerhed
”Klassikeren er frokost-buffeten: Hvis man stiller grøntsagerne først og kødet
bagefter, tager folk flest grøntsager. Hvis man stiller mindre tallerkener frem, så
spiser folk mindre portioner.”
”Et konkret eksempel, som er med til at øge sikkerheden i en organisation, er fx
personaleindgangene i DR-Byen. Her kan man kun komme igennem ved at bruge
sit personalekort, og der er kun plads til en person i slusen ad gangen, så de
ansatte ikke kan lukke fremmede ind i bygningen.”
Tal troværdigt
Ikke alt kan løses med perfekte systemer, og her er det vigtig, at man overvejer
kommunikationen grundigt, understreger Rasmus Thomsen. Målet er at undgå
”den løftede pegefinger fra ham den sure i IT-afdelingen” og i stedet skabe
forståelse.

Brug gameification hvor I
kan. Ingen gider læse en liste
med 33 IT-sikkerhedspåbud,
men alle gider deltage i en quiz
om IT-sikkerhed, hvor man kan
vinde noget,” foreslår
Rasmus Thomsen.

”Hvis tingene ser ud som noget, der kommer fra ”systemet”, så afskriver folk
det ofte. Man fandt fx ud af, at hvis man skrev til folk, der skyldte penge, så var
der langt flere, der åbnede brevene, hvis de modtog breve med håndskrevne
adresser frem for, hvis det var rudekuverter.”
”Det er oplagt at bruge fageksperter til at kommunikere budskaberne om IT-sikkerhed – eller endnu bedre: Få kollegaer til at gå forrest. Det er det samme som
på Facebook: Man lytter meget mere til anbefalinger fra ens venner end til nok
så mange budskaber oppe fra.”
Brug de fælles normer
Rasmus Thomsen anbefaler også, at man taler om fælles normer, frem for regler.
”I stedet for at løfte pegefingrene, så virker det bedre, hvis man fortæller, hvad
der er den fælles norm. Et britisk energifirma lavede en stribe forsøg med
energi-besparelser og det, der virkede langt bedst var, når man fik et brev med
en grafik, der viste, at man brugte en smule mere energi end gennemsnittet i ens
kvarter. Folk vil ikke falde uden for.”
”Det er den samme effekt, man bruger på hoteller, hvor man viser, at på det her
hotel, er det en fælles norm, at man kun skifter håndklæde, når det er nødvendigt. Man bliver ikke frataget sin mulighed for at få et rent håndklæde, men man
får en forståelse for, at det normale er at bruge det flere gange.”
”Hvis man ved, at ni ud af 10 i firmaet husker deres ID-kort eller husker at skifte
password, så virker det meget overbevisende på dem, der endnu ikke gør det,”
siger Rasmus Thomsen.
Gør det sikre til default
Rasmus Thomsens næste råd lyder nemt. Alligevel bliver det tit overset, fordi det
kræver et solidt forarbejde eller en investering fra firmaets side.
”Man bør gøre den gode – og sikre løsning til den nemme løsning. Folk vil gerne
gøre det rigtige, men får det kun gjort, hvis det også er nemt.”
”Et oplagt eksempel er donor-kortet, hvor man i Danmark skal tilmelde sig. Derfor har vi ret få organ-donorer. I andre lande har man gjort det omvendt - så alle
som udgangspunkt er donorer, men at man kan melde sig fra.”
”Hvis vi tager password-eksemplet, så kunne det være, at man ikke blot skulle
minde folk om at skifte password, men også hjælpe dem med en pop-up, nogle
gode tips til et sikkert password eller en password-generator.”
”Vi kender også alle til stablerne med fortrolige papirer i kopi-rummet. Hvis man i
stedet installerer printere, hvor man skal bruge sit medarbejderkort, når man står
i printerrummet, så forsvinder problemet fuldstændigt,” siger Rasmus Thomsen.
Vi elsker at konkurrere
”Alle elsker konkurrencer. Man kan bare se på DHL-stafetten, der får folk til at
dyrke motion. Hvis man kan gøre sikkerhed til et spil, så er det guf i forhold til

”

Vi tager næsten altid udgangspunkt i vores teknologi, og så tror vi, at vi bare skal
kommunikere os ud af det – ofte med en masse regler og ting, man ikke må. Det
udgangspunkt er grundlæggende forkert.
Rasmus Thomsen, Direktør, IS IT A BIRD
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IT-sikkerhed,” siger Rasmus Thomsen.
”Den obligatoriske liste med 33 ting man ikke må pga. IT-sikkerhed, er der ingen,
der gider læse, men hvis man gør det til en quiz i Kahoot, hvor alle kan hive deres
mobiltelefon frem og vinde præmier, så har man folks opmærksomhed.”
”På samme måde kunne man også lave scoreboards over de afdelinger, der er
bedst til at gøre de rigtige ting inden for IT-sikkerhed.”
Nytårsforsættet – sig det højt
Rasmus Thomsen mener også, at man kan bruge principperne fra nytårsforsættet til at få folk til at forbedre IT-sikkerheden.
”Vi kender alle det at komme med nytårsfortsætter. Når vi selv har sat målet, og
tillige har sagt det offentligt, så binder det langt mere.”
”Herhjemme havde vi en klassisk kamp med at få ungerne til at lave mere. Det
blev løst den dag, min søn selv skrev listen, og satte den på køleskabet. Det
virkede faktisk langt bedre end hvis, jeg havde lavet listen,” fortæller Rasmus
Thomsen.
”På samme måde kunne man tage IT-sikkerhed op som et møde-emne, og få
afdelingen til at beslutte nogle fælles mål, som man sætter på døren, så alle kan
se dem – især folk udefra”
De mest kreative bryder reglerne
Rasmus Thomsen peger på, at små virksomheder sjældent har de samme
problemer som store virksomheder. Og han mener også, at man skal passe på, at
systemkravene ikke kvæler den kreativitet, som virksomheden har brug for.
”Jeg har siddet i kæmpeprojekter, hvor folk ikke må bruge Slack, men skal trækkes ind i Sharepoint. Hvis jeg blev tvunget til det, ville jeg også forsøge at finde
steder, hvor gærdet var lavest.”
”I de små virksomheder slæber man ikke rundt på en masse legacy-systemer,
som ikke bliver opdateret eller udskiftet. I stedet er man vant til, at man finder
de programmer, der løser problemet gratis på nettet. Jeg mener, at problemet
ofte ligger i, hvordan systemerne er designet. Derfor burde brugervenlighed og
fleksibilitet være en langt større faktor, når firmaet indkøber IT-systemer.”

RASMUS
THOMSEN

6

RÅD
TIL BEDRE
IT-SIKKERHED

”

Vi lavede en gang en analyse, hvor vi så på de mest
kreative produkter, som en stor organisation havde
skabt. I kernen fandt vi altid en projektleder, der var
totalt civilt ulydig.
Rasmus Thomsen, Direktør, IS IT A BIRD

”Vi lavede en gang en analyse, hvor vi så på de mest kreative produkter, som
en stor organisation havde skabt. I kernen fandt vi altid en projektleder, der var
totalt civilt ulydig og, som satsede på tilgivelse frem for tilladelse. Problemet
ligger ofte på system-niveau, hvor folk føler, at de er nødt til at være civilt ulydige
for at udføre deres arbejde.”
Rasmus Thomsen peger på, at IT-afdelingens udgangspunkt ofte er, at det er
den menneskelige faktor, der er risikoen – aldrig systemet.
”IT-afdelingen kommer sjældent og siger, at det er menneskene, der er rigtigt på
den. Men hvis man tog det udgangspunkt, så ville man være nødt til at lave om
på systemerne, så de passer til mennesker.”
\

\ Gør det nemt at overholde IT-sikkerheden.
\ Brug troværdige afsendere.
Medarbejderne lytter mere til
deres kollegaer end en fjern IT-afdeling.
\ Tal til de fælles normer.
Det virker langt bedre end forbud.

\ Default-løsningerne skal være de sikre.
\ Udnyt, at folk elsker at konkurrere.
Hvem ved mest om IT-sikkerhed?
\ Gør det nemt for medarbejderne at forpligte sig offentligt.
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Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

FRA STOPKLODS TIL PARTNER
Nets er gået nye veje for at sikre NemID yderligere. I en lille organisatorisk enhed mødes forretning og sikkerhed ansigt til ansigt.

Nets har alt, som kriminelle sukker efter. En port til penge og vigtige data, og
nøgler fordelt til 4,7 millioner almindelige mennesker i form af NemID. Men Nets
er genstridig med et solidt forsvar, der afspejler risici. En organisatorisk nyskabelse er det også blevet til for at sikre NemID yderligere. Forretningsdelen og
sikkerheden er nemlig tæt på at sidde på skødet af hinanden.
Den organisatoriske nyskabelse hedder NemID Security. Den er placeret som en
del af forretningsenheden, der har ansvaret for NemID, og gik i luften for knapt
et år siden.
Sikkerhedsenheden har to medlemmer, den ene med titlen Head of NemID
Security, og den anden med titlen Risk and Compliance Manager. Sidstnævnte
har altså også ansvar for, at systemerne lever op til EU-forordninger og andre
krav. Posten bestrides af Suzette Wagner, der har arbejdet med sikkerhed i 15 år.
Wagner er datalog fra Københavns Universitet og skrev speciale i digital signatur.
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På CV’et står blandt andet Herlev Hospital, Region Hovedstaden, Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.
Bestemmer udvikling
Forretningen er drivhjulet for udviklingsarbejdet. Det er forretningen, der ser
nye muligheder for NemID til borgere, medarbejdere, tjenesteydere og banker.
Og det er forretningen, der i vidt omfang erfarer, hvis der opleves uhensigtsmæssigheder. Men det er ikke altid, at forretningen fra starten er klar nok over,
hvilke sikkerhedsmæssige udfordringer der ligger i den påtænkte nyudvikling og
videreudvikling.
”Sikkerhed har generelt set en risiko for at blive set på som en stopklods af forretningen,” siger Suzette Wagner. ”Men når man sidder helt tæt på forretningen,
kan man få en bedre samtale om, hvor man er på vej hen, og så bliver det lettere

at stille kravene helt fra starten i stedet for at nødvendige sikkerhedskrav måske
kommer haltende, når udviklingsarbejdet er sat i gang.”
1-1 relation
Hvad der kan kaldes en 1-1 relation, gør, mellem forretning og sikkerhed, gør at
forretningen involveres mere i sikkerheden. ”Og det giver også bedre awareness,”
siger Suzette Wagner.
I forvejen har Nets selvfølgelig sin store afdeling for informationssikkerhed
med sin egen CERT (Computer Emergency Reponse Team) og egne folk, der
sikkerhedstester både i relation til angreb udefra og inde. Afdelingen dækker alle
Nets-aktiviteter inklusive NemID, der dog gennem NemID Security får en tand
ekstra.
For Suzette Wagner, har den største aha-oplevelse foreløbig været at se, hvorledes det har ført til et brud med vaner.
Oprydningen
”Vi fandt visse opgaver, der lå uhensigtsmæssigt, og de blev flyttet til en anden
afdeling. Der sker blandt andet en oprydning,” siger Wagner.
Hendes syn på mere generelle spørgsmål om sikkerhed, udfolder sig ved spørgsmålet om, hvad der for hende som sikkerhedsmenneske ville være utopi.
”Det ville være, at alle medarbejdere og alle ledere var klædt godt på i forhold til
de risici og trusler, som er nu om dage. Men det er svært for det enkelte individ
at følge med,” siger Suzette Wagner. Men Nets har som andre virksomheder,
dybt afhængige af IT, løbende gang i awareness-arbejdet.
Ledelsens opbakning
”Afstemte mål for sikkerheden er også afgørende for at undgå problemer. Det går
ikke. at den ene side mener, at 80 procents sikkerhed koster dyrt nok, mens den

anden går efter 110 procent. Enighed giver det bedste resultat,” siger Suzette
Wagner.
Når emnet IT-sikkerhed ses i medierne, skrives ofte, at ledelsens opbakning er
en absolut nødvendighed, men at ledelsen ofte savner engagementet. Suzette
Wagner har også tidligere hørt om nogle grelle forsømmelser.
”ISO 27001 standarden er særdeles vigtig, hvad angår at sikre ledelsens opbakning. Den forudsætter, at der sker en solid risikoafvejning fra ledelsens side. Og
den fortæller, hvornår en leder skal orienteres, og hvornår problemerne kan klares
længere nede,” siger Wagner.
Ifølge hende er risikoen for, at ISO-standarden ender som en støvet papirtiger
på hylden – som det er set hændt med den danske standard DS484 – meget
begrænset.
Opgør med frygt for at erkende fejl
En tredje vigtig ting, for at det utopiske mål ikke forbliver helt utopisk, er ifølge
Wagner åbenhed om fejl, så der kan drages lære af den.
”En udvikler kom for eksempel til at lægge noget i produktion, og normalt skal
udviklere ikke have adgang til det. Da han opdagede, at det var sket, gik han til
mig med forslag om, hvordan det kunne forhindres,” fortæller Suzette Wagner,
der også har haft en leverandør i røret.
Han havde følte sig presset til at gøre nogle ting, han ikke burde, men ringede
umiddelbart bagefter til Wagner, og fortalte det.
”Hvis en leverandør er bange for at blive fyret, havde vi måske intet hørt. En
nulfejlskultur får både medarbejder og eksterne aktører til at trykke sig, men det
tager tid at ændre kulturen og skabe den nødvendige tillid.”
\

”

Den lille organisation gør det lettere
at stille sikkerhedskravene helt fra starten,
fordi man har et 1-1 forhold til forretningen.
Suzette Wagner, Risk and Compliance Manager, NemID Security.

KOMMUNIKATION BETYDER
MEGET FOR SIKKERHED
Meget indenfor sikkerhed afhænger af evnen til også at kommunikere
godt og se, hvor kommunikationen går skævt, men på det område har
Suzette Wagner en usædvanlig erfaring med i bagagen som datalog.
”Jeg var så heldig under studiet at få en slags oversætterrolle mellem
dataloger og humanister, og den erfaring byggede jeg videre på, da jeg
arbejdede som journalist på PC World et års tid. Jeg har også taget
bifag i pædagogik, og jeg har skrevet uddannelsesmateriale for et IT-sikkerhedsfirma,” siger hun.
For hende gælder det altid om at lære sig, hvordan modtagerens verden
er og lade den smitte af på kommunikationen. I sundhedsverdenen er
der fx stor forståelse for nødvendigheden af kvalitetskontrol, så Wagner
lagde i de år, hvor hun arbejdede med sikkerhed i sundhedssektoren,
sine argumentationer tæt på, hvad der var velkendt i relation til kvalitetshensyn.
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\ Af Anne Niluka Iversen, annenilukai@gmail.com og Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

EN FEJL ER EN LØFTESTANG
TIL AT BLIVE KLOGERE
Nulfejls-kultur bliver ofte udpeget som en af syndebukkene, når der opstår problemer med sikkerheden i større IT-projekter. Men hvordan
bryder man med en kultur, der gennemsyrer store dele af sektoren? En ekspert i virksomhedskultur og et webudviklingsfirma giver hvert
deres bud.
“Vi glemmer typisk at fokusere på vores styrker og i stedet overdriver vi fokus på
de fejl, vi begår. Det medfører en nulfejls-kultur.”
Sådan siger Asger Fredslund, der er stifter af SiriusPartner, et konsulentfirma,
der arbejder med at forbedre virksomhedskultur og indbyrdes relationer på
arbejdspladser. I kraft af sit job har han besøgt et stort antal virksomheder, og
tendensen er ofte den samme, uanset hvilken branche der er tale om.
“Hvis man har en kunde, der er rigtigt glad for noget, man har leveret, så køber vi
måske kage eller drikker et glas champagne og siger ”det var skide godt”, men så
er vi også videre. Vi bruger ikke mere tid på det. Hvis der så er en kunde, der ikke
er tilfreds og vil have pengene tilbage, fordi kunden ikke mener, man har leveret
det, man har lovet, så bruger man rigtigt meget tid på at analysere, hvad det
var der, gik galt, hvorfor er kunden utilfreds, og hvem syndebukken er,” forklarer
Asger Fredslund.
Ifølge ham handler det ikke om, at det at evaluere på sine fejl i sig er dårligt, men
at man i stedet for at bruge energi på at evaluere fejl i timevis, bruger mere tid på
at evaluere og se på, hvorfor ting går godt.
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“Det det er ærgerligt, for det er vigtigt at dyrke de ting, der går godt, så der ikke
opstår en skævhed.”
Det er et konkret skridt til at gøre op med en problematisk tankegang.
“På den måde kommer man nemmere væk fra nulfejlskulturen, fordi der bliver
en bedre balance. Hvis man allerede er i ubalance, så bliver man bange for at
lave fejl. Og så får man en kultur, hvor medarbejderne dukker nakken, fordi de er
bange for at blive syndebukke.”
Man ved ikke alt fra start
De overvejelser kan Arne Jørgensen sagtens nikke genkendende til. Han er udvikler og partner i webudviklingsfirmaet Reload, der lever løsninger i Drupal. Mange af deres projekter laves for kunder, hvor sikkerhedsaspektet er helt centralt,
og derfor skal det også være det i udviklingsarbejdet.
“Det, der er galt med den måde, som nogle virksomheder griber IT-sikkerhed an
på, er, at den fokuserer så meget på fejl, at den kun kan fejle. Den tilgang overser,
at man ikke ved alt i forvejen, og at man ofte ikke kan overskue alt på en gang.

Den fokuserer på ikke at begå fejl i stedet for at fokusere på at gøre det rigtige,”
siger han.
Derfor har Reload valgt en agil tilgang til udviklingen, et valg, der bliver vigtigere
i takt med, at projekterne vokser. I stedet for at sætte sig ned og designe hele
systemer og kravspecifikationer, for så at eksekvere gennem de næste mange
måneder, griber de det anderledes an:
“ Vi tager det løbende, så vi bliver klogere i takt med, at projektet udvikler sig.
Der er rigtigt mange, der begår den fejl at tro, at de kan overskue og ved alt på
dag nul i deres ITt-projekt. Men virkeligheden er jo, at for hver dag man arbejder
med det, uanset hvor godt forberedt man er, og hvor dygtig man er, så bliver
man klogere.”
Den arbejdsmetode har betydning for alle aspekter af projekterne, også sikkerheden. Og ifølge Arne Jørgensen skal man ikke være så bange for fejl.
“En fejl, uanset om den handler om sikkerhed, er positivt set en rigtig god
anledning til at lære noget. Fejlen giver anledning til at stoppe op og se på, hvad
der skete. Hvordan havnede vi i den situation, var der noget vi kunne have gjort
anderledes, eller noget vi kan gøre anderledes fremover? Man skal bruge fejl som
løftestang til at blive klogere. Det er rigtigt sjældent, at man ikke kan lære et eller
andet af det,” siger Arne Jørgensen og tilføjer:
“Vi kan jo ikke sige os fri for at have været involveret i nogle enkelte større
sikkerhedsproblemer for kunder. Der har vi bagefter sat os sammen for at lære,
hvordan vi kan undgå at begå en lignende fejl en anden gang.”
I Reload betyder det, at sikkerhedsrelateret arbejde bliver gransket ekstra nøje.
Og en af de ting Arne og hans kolleger har lært er, at omhyggelighed betaler sig,
når man arbejder med ting, der potentielt kan være farlige. Derfor har de indført
en intern review-proces.
“Vi kigger ændringer igennem for hinanden og giver feedback. Og der har vi
lært, at vi skal være endnu skarpere, når vi sidder med et sårbart område. Vi
er selvfølgelig ikke sloppy med det, men alt med rimelighed og alt med måde.
Det handler om, at selvom noget ser godt ud på overfladen, kan det godt være
sårbart, og derfor skal man være ekstra opmærksom.”

man kan gøre som leder. Man er nødt til selv at starte med at agere ud fra, at
man har tillid til organisationen og medarbejderne rundt omkring sig. For det er
ledernes adfærd der afgør, hvilken kultur der er på en arbejdsplads.”
Han bakkes op af Arne Jørgensen fra Reload:
“I stedet for at nedskrive de værdier vi gerne vil have, så har vi skrevet de
værdier, vi synes, at vi har, ned. Det handler blandt andet om tillid. Der er meget
brede rammer for at gøre, hvad man vil hos os. En vigtig forudsætning for at
kunne lære af en fejl er, at man tør indrømme, at fejlen overhovedet er opstået.
Der er mange, der får lyst til at feje dem ind under gulvtæppet, men det duer
ikke i længden. Jeg plejer at formulerer det sådan, at alle laver fejl, og det betyder
ikke noget. Det handler om, hvordan man reagerer på sine fejl og, at man lærer
af dem.”
\

”

Vi glemmer at fokusere på vores styrker og i
stedet overdriver vi fokus på de fejl vi begår.
Asger Fredslund

Ord uden handling er uden værdi
Hvis den konstruktive tilgang til fejl skal vinde over nulfejlskulturen, så skal
lederne gå forrest, siger Asger Fredslund fra SiriusPartner. Han oplever ofte, at
medarbejderne får besked på, at virksomheden skal arbejde med et højt niveau
af tillid, men at lederne glemmer at sætte handling bag deres ord.
“De bliver ved med at kontrollere, og de bliver ved med at være i tvivl og tør ikke
at uddelegere opgaver. At sige noget, og gøre noget andet, er det dummeste

Arne Jørgensen er udvikler og partner
hos Reload, der leverer webløsninger til
blandt DR.DK og Københavns Biblioteker

Asger Fredslund er partner og stifter
af Siriuspartner, der specialiserer sig i
teamudvikling.

\ SIDE 29

\ KURSER

\ Af Jeppe Engell, SAMDATA\HK. jeppe.engell@hk.dk

SAMDATA\HK
KURSER 2018
I 2018 fortsætter vi strategien med primært at lave onlinekurser eller hybridkurser, som
både foregår på en fysisk lokalitet og bliver streamet, som vi testede sidst på året.
2018 bliver året, hvor udbuddet af akademiuddannelse inden for informationsteknologi bliver ændret,
så det passer med, hvad vores medlemmer laver. Derfor er der så meget desto mere grund til at gennemføre vores mange onlinekurser, som understøtter de fag og teknologier, man skal igennem
i det formelle uddannelsessystem.
Vi bruger også en del ressourcer på at opdatere de onlinekurser, vi allerede udbyder, så nye elementer kommer med. I løbet af året kan du derfor også forvente, at flere af vores eksisterende kurser
kommer i en version 2.0. Vi lægger først onlinekurserne op, når hele kurset er klar.
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I samarbejde med Appacademy.dk har vi valgt at sætte fokus
på Robottics-området, og derfor vil du få tilbudt kurser i:

I samarbejde med Michell Cronberg har vi valgt at udbyde et
hybridkursus, som hedder:

\ LISP – et funktionsorienteret programmeringssprog

”Vær med til at udvikle en moderne web-applikation”

\ R – et programmering og udviklingsmiljø til statistik

Her skal kursister udvikle en webapplikation fra bunden, dog er backend kodet,
testet og klar til brug.

\ ROS – et udviklingsværktøj til at skrive robot-software
\ RxJava eller Reactive Extension for the JVM – du bliver introduceret til at
strukturere og implementere programmer, som har behov for at afvikle og udnytte asynkrone processer.
\ Dataanalyse i Python – en overbygning på vores grundlæggende kursus i
Python, som gør dig i stand til at bruge Python til at lave dataanalyse.
Vi har flere Robottics-forløb planlagt, som – afhængig af interessen – vil blive
udbudt i slutningen af 2018 eller i 2019.
Derudover udbyder vi en række app-udviklingsforløb, som vil være på
akademiniveau, og de forløb bliver:
\ App-udvikling i C#
\ App-udvikling i Java
\ App-udvikling i JavaScript

Kursisterne skal bygge en applikation til en restauration med elementer som:
\ Oplysning om menuer
\ Kalender
\ Reservationer
\ Takeaway
Datastrukturen er på plads - vi skal ”bare” udvikle den offentlige og administrative brugerflade. Begge bliver en standard web applikation til afvikling i en browser
(desktop og mobil).
I forbindelse med udvikling vil følgende emner blive berørt:
\ Valg af teknologier (server, klient, service, hybrid)
\ Udviklingsmetoder
\ Udviklingsværktøjer
\ Versionsstyring
\ App udvikling
\ Design
\ Test
\ Dokumentation
\ Deployment

I samarbejde med Segment.dk har vi valgt at udbyde 4 nye
kurser – ud over at vi vil opdatere de allerede indkøbte kurser.
Vi har aftalt at udbyde:
\ MCP 10964 Cloud and Datacenter Monitoring with System Center
Operations Manager
\ MCP 20696 Administering System Center Configuration Manager and Intune
\ MCP 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
\ MCP 20347 Enabling and Managing Office 365

Persondataforordningen
Vi forhandler i øjeblikket med en udbyder af onlinekurser i den kommende
persondataforordning. Hvis alt går som planlagt, kan vi tilbyde SAMDATA\HK’s
medlemmer et meget omfangsrigt onlinekursus i persondataforordningen, som
får stor indflydelse på vores medlemmers arbejde.

Derudover skal enkelte moduler i vores nuværende udbud fra Segment.dk
opdateres på samme måde som appacademy.dk skal og dermed være fortsat
relevante.

Husk at vores efterhånden store katalog af onlinekurser
altid ligger klar og venter på dig. http://kortlink.dk/shpa
Har du ønsker/ris/ros til vores kursusudbud, så skriv til os: samdata@hk.dk

\ LÆS MERE OM KURSERNE
PÅ SAMDATA.DK
\ SIDE 31

\ IT-SIKKERHEDSKULTUR

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

TIL EM I IT-SIKKERHED
Selv om man ikke ved meget om IT-sikkerhed, kan man komme langt omkring ved at sige ja til en udfordring.
HTX-elev Tobias Løfgren kom med til EM i IT-sikkerhed sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste.
Som så meget andet interessant startede det en tidlig morgen på Roskilde
Festivalen.
Tobias Løfgren fik en opringning sådan omkring otte-tiden - men vel at mærke
fra hans eget gymnasium, der lige ville høre om, han gerne ville med Forsvarets
Efterretningstjeneste til EM i IT-sikkerhed i Malaga.
Den udfordring var så interessant, at han valgte at sige ja. Først skulle han dog
lige sætte sig ind i emnet.
”Jeg vidste faktisk ikke meget om IT-sikkerhed, da de ringede,” erkender Tobias
Løfgren i dag. Til hverdag går Tobias Løfgren i 3G på HTX i Roskilde, hvor han
læser på matematik- og IT-linjen.
Løse en stribe opgaver
Han kunne dog ikke vade lige ind i konkurrencen. I første runde brugte han en
uges tid på at løse en række opgaver på nettet. Da han slap gennem den del,
blev han sammen med 10 andre inviteret ind til et forløb hos Forsvarets Efterretningstjeneste på Kastellet i København.
”De underviste os både i tekniske ting som netværkssikkerhed, men også i at
arbejde sammen som hold. Det er ret hektisk, når man kommer under pres, og
kun har otte timer til at løse en stribe opgaver,” fortæller Tobias Løfgren.
I løbet af efteråret deltog han i så mange Capture the Flag-konkurrencer, som
han kunne overkomme. De konkurrencer har en del til fælles med den europæiske konkurrence.

”Vi konkurrerede bl.a. i Attack & Defence, hvor man skal angribe de andres
servere samtidigt med, at man skal beskytte sin egen. Derudover var der en
hardware-konkurrence og et oplæg, man skulle holde for dommerne.”
Under selve EM-konkurrencen kom det danske hold skidt fra start, da de først
fik en hardware-opgave. Senere på dagen gik det bedre for holdet, og Tobias
Løfgren holdt et oplæg om SQL-Injection for de 15 dommere og hele salen.
Samlet betød det, at holdet krøb op af listen og endte på en 8. plads ud af de 15
deltagende lande.
Webudvikling som 12-årig
Ved siden HTX-studierne har Tobias Løfgren sit eget firma, hvor han løser .NET
opgaver. For tiden laver han programmer for et firma, der leverer udstyr til mekanikere.
”Det begyndte vist med, at jeg lavede webudvikling som 12-årig. Så rykkede
jeg langsomt over til software, indtil jeg begyndte at tage det mere seriøst, da
jeg var 15, hvor jeg stiftede mit eget firma. Siden flyttede jeg hjemmefra, da
indtægterne var store nok til at betale huslejen. Og i dag laver jeg full-stack og
.NET udvikling.”
Efter sommerferien regner han med at søge ind på ITU for lære mere om programmering. Han overvejer især ITU’s nye data science-linje, men har endnu ikke
bestemt sig.
Overraskende nok bliver det næppe IT-sikkerhed, han specialiserer sig i.
”Der er meget tys-tys inden for IT-sikkerhed, og jeg tror egentlig, at jeg hellere
vil arbejde med at udvikle programmer og være i kontakt med mennesker. Men
måske forsøger jeg at komme afsted med holdet igen næste år,” siger Tobias
Løfgren.
\

\

Tobias Løfgren var en af ti unge, der kom med
på det landshold i IT-sikkerhed, som Forsvarets
Efterretningstjeneste tog med til EM i IT-sikkerhed i
Malaga i november.
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