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 IT-sikkerhed i hverdagen, hvad betyder det? 

 Konsekvenser ved manglende IT-sikkerhedsforanstaltninger

 Skyen versus lokalt arbejde, herunder fordele og ulemper 

 IT-struktur, kan gøre hverdagen lettere 

 Dokumentation 

 Gode råd 



IT-SIKKERHED I HVERDAGEN, 

HVAD BETYDER DET? 

 Sikkerhedsforanstaltninger som 

sikre uheld 

 Opsætninger som følger 

lovgivningen 

 Øget fokus på IT-sikkerhed 

 Hvis uheldet er ude 



KONSEKVENSER VED 
MANGLENDE IT-
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

 Sager fra datatilsynet tager fart

 Eksempel 1: Mobiltelefoner (Lollands 

kommune)

 Eksempel 2: Chromebooks (Helsingør 

kommune) 

 Eksempel 3: Ikke krypteret maskine på 

medarbejder

 Dårlig PR ved uheld 

 Økonomiske konsekvenser  



Skyen versus lokalt arbejde –

Mailflow eksempel



Mailflow - fortsat

Dokumentet er nu potentielt følgende steder: 

1. Peter sendt post

2. Lars slettet post

3. Lars lokale skrivebord

4. Lars sendt post

5. Leders slettet post

6. Leders lokale skrivebord

7. Leders sendt post



Alternativ arbejdsgang til mailflow

Særligt følsomt 
dokument på 

SharePoint

Peter Hansen Leder
Ny 

medarbejder

Lars Jensen



Eksempel 1 – Kunde ønsker lokalbrug



Eksempel 1 – Kunde ønsker at arbejde i 

skyen

Sikker opkobling 



Fordele ved skyen

• Vi flytter sikkerheden til et centralt sted

• Vi er ”næsten” ligeglade med sikkerheden på 

de lokale maskiner 

• Vi flytter dermed også ”ansvaret”

• Det gør det lettere for virksomheder, at opsætte 

ny computer 



Hvor det kan blive tricky –

dataopbevaring <->

Sikker opkobling 



Mange veje til ”Rom”

Sikker 
dataopbevaring

NAS-server

Ekstern-server

Microsoft Online 
(SharePoint)

Lokale backup 
programmer

Dropbox

! Google drev

Og mange flere..



Dokumentation

Beskrivelse

Udførsel

Dokumentere



Gode råd 

• Få opsat sikkermail 

• Få tjekket op på kryptering

• antivirus 

• backup

• Få styr på jeres interne flow

• Hvilke filer har vi? 

• Hvor har vi dem?  

• Tjek og slet gamle data – løbende 

• Beskrivelser – udførsel - dokumentere
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