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VI HAR FÅET ØJNENE OP FOR 
VÆRDIEN AF DATABESKYTTELSE

Vi ser et vigtigt og nødvendigt skifte i forhold til vores fokus på databeskyttelse, 

nu hvor persondataforordningen er blevet dagligdag.

Af Birgitte Hass, 
Adm. direktør i IT-Branchen

Mens 2018 mest af alt handlede om, at 

virksomhederne skulle nå at blive klar til EU’s 

persondataforordning, så vil 2019 i langt højere 

grad handle om den lavpraktiske GDPR-hverdag.

Mange virksomheder fandt i 2018 måske for første 

gang ud af, hvor meget persondata de egentligt 

havde liggende – og sikkert også hvor lidt af disse 

data, de aktivt brugte til noget.

For nogen var det en kærkommen mulighed til en 

datamæssig forårsrengøring, hvor de på forsvarlig 

vis fik slettet alle unødvendige persondata.

For andre var det samtidig også en mulighed 

for at vurdere, om de kunne bruge data til noget 

mere og bedre, end de hidtil havde gjort. 

Kunne de f.eks. bruge data til at give en bedre 

kundeservice, øge salgsmulighederne eller 

effektivisere forretningen? Ja, måske ligefrem 

redde liv i sundhedssektoren?

Væn dig til at tale om dataetik Med de enorme 

mængder data, der hver dag indsamles, 

lagres og stilles til rådighed, er det en illusion at tro, 

at persondata kan være fuldstændigt hemmelige 

og private. De vil ligge gemt i alt fra adressebøger 

og diverse dokumenter til finansielle databaser 

og webstatistikker, hvor forskellige medarbejdere 

i både private og offentlige virksomheder vil have 

adgang til dem.

Derfor bliver den daglige snak om dataetik i den 

enkelte afdeling også ekstremt vigtig, da det i høj 

grad er her, man skal have styr på, hvad der er 

rigtigt og forkert i forhold til at bruge data.

Persondataforordningen giver heldigvis en masse 

gode retningslinjer for, hvad man skal overveje 

og have styr på. F.eks. skal man have et klart og 

oplyst formål med indsamlingen, passe godt på de 

indsamlede data og sørge for at slette dem, når de 

ikke længere skal bruges.

Men en mindst ligeså vigtig overvejelse er, hvad 

data kan og bør bruges til. 

For med store datasæt medfølger også et stort 

ansvar. Og det er en overvejelse, som mange 

først nu skal til at vænne sig til – uanset om de 

sidder med produktudvikling, strategi, salg eller 

kundeservice. Det er vigtigt, at vi hele tiden sikrer, 

at vi ikke bare holder os inden for lovens rammer, 

men også får taget de nødvendige diskussioner om 

vores daglige og forretningsmæssige dataadfærd. 

Men vi skal også huske at udnytte de mange 

muligheder, der er for at bruge de dyrebare data til 

at gøre godt - både i forhold til samfundet og for 

den enkelte.
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DANSKE VIRKSOMHEDER SKAL 
BLIVE LANGT BEDRE TIL AT 
HÅNDTERE HACKERANGREB  
OG CYBERTRUSLER 

Hackerangreb og trusler fra cyberspace skal 

tages alvorligt, og danske virksomheder 

skal blive bedre til at forebygge og 

håndtere dem. Det var budskabet fra en 

sikkerhedskonference, som blev afholdt 

af Check Point tidligere på året. Under 

konferencen diskuterede politikere og 

erhvervsfolk frem og tilbage, hvordan vi 

skaber større opmærksomhed omkring 

vigtigheden af it-sikkerhed, og der blev 

åbnet op for debat om og refleksioner 

over, hvordan det høje trusselsniveau bør 

håndteres.  

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 

holdt blandt andet et oplæg om trusler i 

cyberspace, hvilket skabte grobund for den 

overordnede diskussion på konferencen. 

I sin tale lagde han i særlig grad vægt på 

mere åbenhed og debat mellem Forsvarets 

Efterretningstjeneste og virksomheder, 

da det er en forudsætning for at kunne 

håndtere hackerangrebene. Selvom der var 

uenighed om nogle af forsvarsministerens 

standpunkter, så var der bred enighed om, 

at det er nødvendigt med en åben debat 

virksomhederne imellem, hvis vi skal kunne 

håndtere og blive bedre til at forebygge 

disse hackerangreb. Forsvarsministeren står 

med ansvaret for Center for Cybersikkerhed 

under Forsvarets Efterretningstjeneste og 

sagde til konferencen:  

”Nogle gange får jeg indtryk af, at alle synes, 

at Center for Cybersikkerhed skal dele al den 

viden, de har, mens de private virksomheder 

ikke er interesseret i at dele deres viden. De 

danske virksomheder griber dog situationen 

helt forkert an, da åbenhed og debat er 

vejen frem, hvis vi skal løse problemerne. 

Den barriere er vi nødt til at overvinde, for 

hvis vi skal lykkes, så skal vi få alle til at spille 

sammen.” 

Forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen, formand for SIRI-kommissionen 

Ida Auken og CIO Tom Christensen fra Total samt CIO’s fra en lang række 

små og store virksomheder er alle enige om, at hackerangreb og trusler fra 

cyberspace er en problematik, der skal adresseres og tages hånd om.  
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Danske virksomheder er sårbare over for 

hackerangreb. 

Niveauet for sikring mod cybertrusler matcher 

langt fra det høje trusselsniveau, der eksisterer 

i dag. Det betyder, at danske virksomheder er 

sårbare over for angreb, hvilket vi senest har set 

med bl.a. cybertruslen, der fik store konsekvenser 

for Mærsk. Eksempler på cybertrusler og 

hackerangreb, der har ramt danske virksomheder, 

var et højaktuelt tema i forsvarsministerens tale, 

men i høj grad også i talerne fra formand for SIRI-

kommissionen og it-ordfører for Radikale Venstre, 

Ida Auken, samt Tom Christensen, CIO for Total. 

Det blev diskuteret, om bedre uddannelses-

muligheder og evt. lovgivning samt billigere og 

mere tilgængelige statssupporterede løsninger er 

vejen frem. 

Der var delte meninger om, hvorvidt hackerangreb 

kan håndteres og forebygges på den måde, 

eftersom hackere altid vil forny sig og finde nye 

måder at infiltrere virksomheders og statens 

systemer. Lars Hermind, Country Manager for 

Check Point, udtalte følgende: 

”It-sikkerhed bliver uden tvivl en større del 

af virksomheders arbejdsgang, og det er 

tydeligt, at det ikke længere er et område, 

der kan tåle at blive negligeret. Seriøse 

virksomheder og organisationer kan ikke vente på 

statssupporterede løsninger.” 

OM CHECK POINT 

Check Point Software Technologies Ltd. 
(www.checkpoint.com) er verdens førende inden 
for it-sikkerhed. Check Point tilbyder en komplet 
sikkerhedsarkitektur, der beskytter virksomheder 
på alt fra netværk til mobile enheder sammen 
med markedets mest omfattende form for 
sikkerhedsadministration. Check Point beskytter over 
100.000 organisationer i alle størrelser. 
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Databeskyttelse er helt essentielt, som 

samfundet ser ud i dag – uanset om vi kan 

lide det eller ej. Mængden af data vokser 

eksplosivt bl.a. i kraft af sociale medier, 

smartphones og stigende deling af data 

både i den offentlige og den private sektor. 

Data om dig og mig og vores gøren og 

laden er som så meget andet blevet en 

attraktiv handelsvare, der repræsenterer 

en kommerciel værdi og kommercielle 

muligheder. Med de stadigt større mængder 

data følger imidlertid et stort ansvar, herunder 

et ansvar for at sikre, at oplysningerne ikke 

misbruges.

Der var meget stor hype omkring den nye 

databeskyttelsesforordning – populært kaldet 

GDPR – frem til forordningens ikrafttræden 

den 25. maj 2018.

Desværre var en meget stor del af denne 

hype grundet i oplevelsen af en ”brændende 

platform”, da der med forordningens 

indtog i Danmark pludselig blev sat en 

(ny) pris på ikke at behandle og beskytte 

personoplysninger rigtigt – op til 20 millioner 

Euro eller 4% af den globale årlige omsætning 

i det foregående regnskabsår.

Hos mange virksomheder blev den 25. 

maj 2018 derfor symbolet på en slags 

eksamensdag, hvor virksomhedens 

databeskyttelsesberedskab skulle stå sin 

endelige prøve. Men der skete ikke noget –  

Et nyt år er begyndt, og efter et hektisk databeskyttelsesår i 2018 ser vi lidt 

på, hvordan billedet tager sig ud her anno 2019 fra en praktikers perspektiv.

Af Søren Wolder og Heidi Hoelgaard Sørensen, begge fra DAHL Advokatfirma

DATABESKYTTELSE ANNO 2019 – 
STATUS FRA EN PRAKTIKER
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den 25. maj kom og gik som så mange andre 

dage. Selvom verden tilsyneladende gik 

uændret videre, efter GDPR gjorde sit indtog, 

havde forordningen alligevel sat sit tydelige 

aftryk tilbage i maj 2018. 

I perioden derefter er oplevelsen, at ”fårene i 

højere grad er blevet skilt fra bukkene” sådan 

at forstå, at karakteren af de opgaver, vi 

som rådgivere ser, er mere målrettede, og at 

kompleksiteten af opgaverne og deres løsning 

er blevet højere. Det skal i samme åndedrag 

siges, at en del af bukkene nu også er blevet til 

får, og at både den etiske og den kommercielle 

værdi (hvis det kan adskilles) begrunder lysten 

til reelt at arbejde med databeskyttelse hos 

vores kunder. Hos fåreflokken er der derfor 

ikke længere blot tale om en upopulær 

men nødvendig brandslukningsøvelse, 

men derimod om strategisk brug af data 

og information som en grundlæggende 

byggesten i tilblivelsen og udbud af produkter 

og services. 

Vi ser derfor også, at virksomhederne i 

stigende grad er blevet opmærksomme 

på, at databeskyttelse er et nødvendigt og 

vigtigt led i driften af forretningen. For flere 

og flere virksomheder er det øgede fokus 

på databeskyttelse ikke blot et spørgsmål 

om regelefterlevelse og brandslukning, 

men en bevidst, strategisk beslutning. Disse 

virksomheder har vurderet, at målrettet 

arbejde med og strategisk fokus på 

databeskyttelse er dét parameter, der skal give 

dem det afgørende forspring i forhold til deres 

konkurrenter. 

Databeskyttelse er på relativt kort tid blevet et 

konkurrenceparameter, og undersøgelser fra 

USA viser, at forbrugere i dag i stigende grad 

lægger vægt på, hvordan virksomhederne 

fremstår i relation til databeskyttelse, når de 

skal vælge, hvor de vil lægge deres penge.

De registrerede er også i stigende grad blevet 

opmærksomme på deres rettigheder. Selv om 

vi i en øget grad ser de registrerede gøre brug 

af deres rettigheder, så fylder registreredes 

overvejelser omkring ”ja” eller ”nej” til at 

afgive personoplysninger nok på nuværende 

tidspunkt mere, end virksomhedernes 

håndtering af rettighedsanmodninger fra 

de registrerede. Konsekvensen, som vi ser, 

er, at flere og flere virksomheder forsøger 

at øge gennemsigtigheden omkring 

indsamling og brug af data for at sikre, 

at det fortsat er muligt at få adgang til 

oplysningerne fra de registrerede samt at 

rettighedsanmodninger foregribes gennem 

design af behandlingsprocesserne. 

Også medierne har fået mere fokus 

på databeskyttelse. Sager om brug og 

misbrug af data har i stigende grad ramt 

nyhedsoverskrifterne, så vi nu dagligt kan læse 

om databeskyttelsesretlige emner i medierne.

Databeskyttelse, kan vi konkludere, er kommet 

for at blive – uden at vi nogensinde har troet, 

at det var på vej væk. Måske vi blot kan sige, 

at det 40-årige barn, der blev født med 

registerlovene i 1979, var lidt længe om at 

blive voksen – og nok ikke har nået sin fulde 

størrelse endnu.

Efter en turbulent tid, hvor persondatalov blev 

til databeskyttelsesforordning, er vi nu i gang 

med en periode, hvor virksomhederne for alvor 

skal håndtere den vanskelige opgave med at 

få kombineret kravet om databeskyttelse med 

dét at drive deres forretning i det daglige. 

Vi oplever, at mange virksomheder 

implementerede databeskyttelse som et 

projekt, hvor ikke alt kom i mål, og hvor der 

ikke blev sikret nogen videre ”overlevelse” 
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hvad der kan være tilstrækkeligt til at  

etablere lovlig behandling af personoplysninger. 

Samtidig med at virksomhederne bliver mere 

og mere modne i håndteringen af effektiv og 

reel databeskyttelse, ser vi –  

og kommer vi til at se også fremover – 

emner dukke op, som påkalder sig særlig 

opmærksomhed for længere eller kortere 

perioder.

De emner, vi naturligvis holder øje med p.t., 

er eksempelvis de første bødesager. Bøder 

skal der til, men tilsyneladende er Datatilsynet 

snublet lidt i håndteringen af i hvert fald nogle 

sager. Processen omkring bødesager kommer 

helt sikkert til at fylde meget i 2019.

Et andet emne, som også kommer til at fylde 

meget, er dataetik. Der er allerede udsendt flere 

anbefalinger omkring dataetik, og vi oplever 

flere og flere virksomheder søge konkret 

rådgivning herom.

Af andre emner, vi kommer til at forholde 

os til, er ”nye” teknologier som bl.a. AI og 

blockchain, som vil byde på mange nye 

spændende muligheder for både virksomheder 

og forbrugere, men som også vil skabe nye 

udfordringer i relation til arbejdet med at sikre 

et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. 

Listen er ikke dermed udtømt – den er alen 

lang, og vil som følge af den fortsatte rivende 

tekniske udvikling og nye muligheder for 

dataindsamling og -anvendelse kun blive 

længere i fremtiden.

Databeskyttelse er et strategisk vigtigt 

arbejdsområde for DAHL, og vi arbejder 

tæt sammen med vores klienter for at finde 

brugbare løsninger i spændingsfeltet mellem 

jura og forretning og få driften af virksomheden 

og efterlevelsen af GDPR til at gå op i en højere 

enhed. 

af databeskyttelsen i organisationen, efter 

projektlederen blev allokeret til andre 

projekter eller opgaver. Nu, hvor alt er 

blevet hverdag igen, opstår de mange 

små som store spørgsmål, som vi oplever 

mange virksomheder ikke internt er gearet 

til at håndtere (endnu). Nogen undlader 

at håndtere problemerne, mens andre er i 

proces.

Vores oplevelse er desværre, at mange 

virksomheder har investeret for lidt i 

at indarbejde de modeller, som kan 

sikre en hurtig og smidig håndtering 

af databeskyttelse i langt de fleste 

virksomheder. Databeskyttelseskunsten 

er med andre ord ikke blevet rutine for ret 

mange virksomheder endnu, og mange har 

nok stadig lidt berøringsangst i forhold til, 
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De fleste virksomheder støder før eller 

siden på dilemmaet: Hvordan kan vi bruge 

persondata i forretningen og på samme tid 

beskytte disse data og respektere reglerne 

om beskyttelse af persondata?

Vil man eksempelvis lave statistik over 

data, der vedrører kunderne, indebærer 

det ofte, at persondata skal overføres til 

mindre sikre systemer eller skal uploades 

til tjenester i skyen. Og det er blevet et ømt 

punkt, mener kryptografiekspert og stifter af 

krypteringsvirksomheden PII Guard, Martin 

Boesgaard.

”Udfordringer med it-sikkerhed og 

persondata begrænser mange virksomheder i 

at lave de analyser, som er nødvendige for at 

forstå deres kunder,” siger han og fortsætter:

”De er utrygge ved at overføre persondata 

til andre platforme og tjenester i skyen, til 

big data platforme, data warehouses og 

lignende, fordi de ikke kan opretholde samme 

sikkerhedsniveau og adgangskontrol som i de 

eksisterende systemer.”

Ny teknik analyserer persondata i krypteret form

Mange udbydere af tjenester i skyen tilbyder 

allerede kryptering, men det er ikke altid nok 

ifølge Martin Boesgaard.

”Problemet er, at data typisk kun er krypteret, 

når de opbevares. Så snart man skal arbejde 

med data, bliver de automatisk dekrypteret. 

Det betyder i praksis, at krypteringsnøglerne 

administreres af og opbevares på cloud-

systemerne, og dermed at kronjuvelerne 

ligger i hånden på udbyderen,” siger han.

Martin Boesgaard fandt en måde at løse 

problemet på, der ikke indebar at ”give 

hovednøglen til huset videre”, som han 

beskriver det. Løsningen fandt han i en 

ny krypteringsteknik, der som den eneste 

i verden gør det muligt på sikker vis at 

kryptere persondata, således at data 

kan behandles, opbevares og analyseres 

i krypteret form i eksisterende it-

systemer. Med andre ord gør teknologien 

En ny teknik lader virksomheder arbejde med persondata i krypteret form —  

og åbner nye muligheder for sikker brug af persondata med respekt  

for brugernes privatliv.

NY KRYPTERINGSTEKNIK LØSER 
UDBREDT PERSONDATA-DILEMMA

Martin Boesgaard. CEO og grundlægger af PII Guard
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PII GUARD

• En krypteringsvirksomhed stiftet af sikkerhedseksperterne Martin Boesgaard, Lars Neupart og DTU-professor  
Lars Ramkilde Knudsen.

• Står bag en ny krypteringsteknik, der hjælper virksomheder med at overføre, opbevare og behandle persondata  
uden at kompromittere persondata eller datasikkerhed.

• Teknikken kan som den første i verden kryptere persondata på en måde, som muliggør sikker, anonymiseret analyse 
på persondata i eksisterende systemer og programmer.

Formatbevarende kryptering:

Giver krypterede data samme format, som de havde, inden de blev krypteret. En krypteret e-mail adresse ligner en 
e-mail adresse. Et krypteret kreditkortnummer ligner et kreditkortnummer, m.v. Derfor kan eksisterende it-systemer 
stadigt arbejde med data, selv om de er krypterede med PII Guards produkter.

det eksempelvis muligt at opbevare og 

sammenligne email-adresser i et ellers usikkert 

system, fordi adresserne til enhver tid forbliver 

krypterede.

Nemmere at leve op til GDPR

PII Guards krypteringsteknik fungerer ved, at 

den omdanner persondata som eksempelvis 

email-adresser og cpr-numre til tilfældigt 

udseende tekst i samme format som 

udgangspunktet. En krypteret  

email-adresse vil stadig ligne en email-adresse 

i opbygning og format, selvom dens indhold 

vil være helt uigenkendeligt.  

Og det har en klar fordel, forklarer Martin 

Boesgaard:

”De fleste systemer kræver, at data følger et 

bestemt format, for at de kan opbevare dem 

og arbejde med dem. Med formatbevarende 

kryptering kan systemerne således arbejde 

med krypterede data uden nogensinde at 

vide, at indholdet er krypteret,” siger han.

I praksis kræver det ifølge kryptografi-

eksperten, at virksomhederne laver sine 

dataudtræk gennem en datadelingsplatform, 

der kan håndhæve virksomhedens politikker 

for beskyttelse af data og kryptere følsomme 

data eller beskytte dem på andre måder, 

når de overføres til andre systemer — 

eksempelvis som den platform, PII Guard har 

udviklet.

Med platformen kan en virksomhed på 

forhånd definere politikker for, hvordan 

forskellige typer persondata og andre 

følsomme data skal håndteres. Derved  

sparer medarbejderne også de obligatoriske 

opkald til sikkerheds- og it-driftsafdelingerne 

for at få adgang til data. I stedet kan de 

blot logge ind på platformen og bestille en 

automatisk kørsel med det samme.

”Det giver medarbejderne hurtigere og mere 

sikker adgang til data — og samtidigt kan 

det gøre det nemmere at leve op til GDPR,” 

afslutter Martin Boesgaard.
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DIGITALISERING AF GDPR-
PROCESSEN: EN ENKEL VEJ TIL 
SUCCESFULD COMPLIANCE 

GRC-softwarevirksomheden, RISMA Systems, har i samarbejde med Plesner 

Advokatpartnerselskab udviklet GDPR-løsningen, RISMAgdpr, der gør 

virksomheders arbejde med GDPR til en 100% digital og struktureret proces. 

I 2017 og starten af 2018 var der megen 

usikkerhed, når det kom til GDPR. Mange 

så GDPR som en uoverskuelig proces, og 

specielt spørgsmålet om mængden af 

ressourcer, der burde bruges på det, nagede 

virksomheder og organisationer.

Hos GRC-softwarevirksomheden, RISMA 

Systems, oplevede de denne frustration 

blandt virksomheder og organisationer, 

hvilket var grunden til, at mange søgte en 

mere struktureret tilgang til den omfattende 

regulering.

”For vores kunder har det handlet meget om, 

at de faktisk ikke vidste, hvor de skulle starte 

og slutte. Dels ønskede de at have sikkerhed 

for, at de havde inkluderet alt, og at de kom 

hele vejen rundt om processen. Samtidig 

ønskede de at sætte strøm til eksisterende 

Excel-ark, som kunne leve videre i et GRC-

system med mulighed for opfølgning”, 

udtaler Steen Rath, RISMA Systems’ 

kommercielle direktør. 

Der eksisterede således et behov for at 

simplificere GDPR-arbejdet, hvorfor RISMA 
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Systems indgik et samarbejde med Plesner 

Advokatpartnerselskab, som er en af de 

førende inden for persondataområdet. 

”For os var det vigtigt at skabe en enkel 

løsning, som udelukkende tager højde 

for de juridiske aspekter, der er relevante 

for vores kunder. Vi lægger vægt på 

brugerinvolvering, så man hurtigt kan 

indsamle data i organisationen, der nemt 

bliver præsenteret i relevante indsigter og 

rapporter. Det er derfor, at vores løsning, 

RISMAgdpr, giver rigtig god mening 

for mange af vores kunder – heriblandt 

Brøndby Kommune, Topdanmark, Bonnier 

Publications og flere andre større og mindre 

organisationer”, fortsætter Steen Rath. 

Tag imod Datatilsynet med ro i maven

Siden den 25. maj 2018 har frygten for 

at fejle med sin GDPR-indsats været stor 

grundet omfanget af konsekvenserne. 

Erfaringerne fra RISMAgdpr’s indbyggede 

governance-struktur viser, at systemet 

har været effektivt for brugerne. Ikke 

Steen Rath, RISMA Systems’ kommercielle direktør.

kun fordi det er med til at gøre GDPR-

processen håndgribelig og sikre løbende 

vedligeholdelse, men også fordi løsningen 

gør det lettere at dokumentere sin indsats 

over for relevante interessenter. 

”Vi har kunder, som har været udtaget til 

kontrol, og de fortæller os, at Datatilsynet er 

meget specifikke omkring, hvilke processer 

de ønsker at gennemse. Kunderne har 

ikke modtaget kritiske bemærkninger fra 

Datatilsynet. Alle deres processer og data har 

været dokumenteret, hvormed det har været 

let for dem at udtrække rapporter på de 

områder, som Datatilsynet har spurgt ind til”, 

afslutter Steen Rath.

De mange ressourcer, som virksomhederne 

har brugt på at blive GDPR-compliant, har 

på den måde båret frugt og hjulpet med 

sikre compliance de kommende år, da de 

automatiske notifikationer sikrer, at ingen 

arbejdsopgaver bliver glemt, samtidig med 

at ressourceanvendelsen fremadrettet bliver 

reduceret. 

 RISMA Systems

Dansk softwarevirksomhed, der leverer it-værktøjer til 

styring, dokumentation og opfølgning af flere GRC-tiltag 

såsom risikostyring, anti-korruption og -bestikkelse, 

anti-hvidvask og ISO 27001. Men også GDPR. Deres 

persondataløsning, RISMAgdpr, hjælper alle typer af 

organisationer med at identificere og lukke mulige gaps i 

GDPR-arbejdet samt dokumentere indsatsen.
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Med introduktionen af GDPR i maj måned 

2018 er der for alvor blevet sat fokus på 

datasikkerhed i hele Europa. Ikke mindst fordi 

det nu vil have alvorlige konsekvenser, hvis 

man ikke lever op til forordningen.

Mange tænker stadig, at datasikkerhed kun 

er noget, der vedrører it-afdelingen. I den 

opfattelse ligger der en ikke uvæsentlig 

sikkerhedsbrist, mener Siscon, som rådgiver 

om informationssikkerhed.

”Datasikkerhed er for alle i virksomheden, ikke 

kun it. Reelt bør det indgå på alle områder af 

virksomheden, fra strategi til kultur. Det bør 

være en del af alle handlinger og opgaver i 

hverdagen på kontoret,” påpeger Jesper B. 

Hansen, CDO og Seniorrådgiver i Siscon. ”Det 

er vigtigt, at alle tager datasikkerhed alvorligt. 

Det gælder fra helt jordnære ting som at låse 

døren efter sig, låse computeren, når man går 

til frokost og ikke lade papirer og USB-drev 

ligge fremme på skrivebordet til de store ting 

som indkøb af ny software og hardware.”

Netop udfordringen med at få alle til at tage 

vigtigheden af datasikkerhed til sig er det, 

Siscon fokuserer på. Målet er at gøre det 

nemt, effektivt og relevant for slutbrugeren at 

navigere i datasikkerhed.

De fleste fejl, der fører til sikkerhedsbrister, er 

fortsat menneskelige. Men i en travl hverdag 

har vi også behov for at datasikkerhed ikke er 

noget, vi skal tænke for meget over - noget 

Et af de helt store temaer i 2018 har været GDPR, og mange steder i 

erhvervslivet vil det også i det nye år stå højt på agendaen. Men hvordan bliver 

datasikkerhed en del af hverdagen og hvad er det egentlig begrebet dækker 

over? Det ved Siscon og HeroBase, der sammen har løftet datasikkerhed til at 

blive en del af firmakulturen.

SÅDAN BLIVER DATASIKKERHED  
EN DEL AF FIRMAKULTUREN

Jesper B. Hansen, CDO og Seniorådgiver hos Siscon.

Kenny Andreasen, CTO og CIO hos Herobase
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der trækker på vores opmærksomhed. Og 

vi har brug for at se værdien i det, vi gør. 

Netop derfor er struktur og overblik vigtige 

elementer.

”Da GDPR blev en realitet, startede vi et 

projekt, som populært sagt handlede om at 

slå flere fluer med ét smæk. Dels skulle vi 

nu dokumentere GDPR-efterlevelse, og dels 

oplevede vi større kundeefterspørgsel på 

revisionserklæringer (ISAE3402 og -3000) og 

dokumentation for, at vi lever  

op til ISO27001. Fællesnævneren for at komme 

i mål med det hele og få mere end bare papir 

og procedurer ud af det var, at det skulle 

gøres spiseligt for vores medarbejdere. Vi har, 

i vores projekt med Siscon, fået det ned på 

et lavpraktisk niveau, hvor datasikkerhed er 

blevet en del af kulturen, så alle tager ansvar. 

Det er kort sagt blevet praktisk anvendeligt. 

Og det allerbedste er, at vi kan dokumentere 

det hele,” forklarer Kenny Andreasen, CTO og 

CIO hos softwarevirksomheden HeroBase, og 

fortsætter:

”Hos os er datasikkerhed ikke en kampagne, 

der bliver skudt af over en vis periode. Det 

er nu blevet omdrejningspunktet i vores 

personalehåndbog. Det er blevet kultur og 

ikke bare procedurer - i dag er det en del 

af vores daglige adfærd. Og når det er klart 

defineret, hvad der er forventet, og hvordan 

man skal gøre, så er det ikke svært at leve 

op til. Krav og løsning er givet. Faktisk er der 

gået sport i, hvordan vi hver især kan finde 

punkter at optimere. Det er datasikkerhed 

som en del af kulturen, når det er taget hele 

vejen.” 

Siscon arbejder med at få virksomheder til at 

ændre opfattelsen af, at datasikkerhed er det 

sidste led i processen, der skal overvejes og 

tilpasses. Faktisk bør det være lige omvendt, 

hvis man vil være sikker på, at sikkerheden 

dækker ikke blot kunderne, men også deres 

kunder.

”Vi opfordrer alle virksomheder til, at 

datasikkerhed ikke bare kommer først, det 

kommer før. Det kan lyde filosofisk, men 

skal forstås på den måde, at alle aftaler, der 

indgås, skal tage afsæt i datasikkerhed. Og 

hvis ikke de lever op til alle gældende krav - 

eller der er en risiko for, at der er huller - skal 

aftalen slet ikke indgås. Dermed vender vi 

den klassiske kæde på hovedet. Hvor mange 

først har tilføjet datasikkerhed som sidste led 

i værdikæden, sætter vi den først -  

ja, faktisk før kæden overhovedet træder 

egentligt i kraft. Og det virker,” slutter Jesper 

B. Hansen fra Siscon.

Sådan gør I datasikkerhed til en del af firmakulturen:

• Gør datasikkerhed til en fælles opgave

• Forklar medarbejderne fordelene og gevinsterne ved at følge kravene

• Gør det så nemt som muligt at agere i henhold til loven

• Gør krav og forventninger synlige og forståelige

• Og giv løsningerne, så alle gør det samme

Siscon



Databeskyttelsesdagen 2019

Mens sikkerhed fylder meget, når der 

indkøbes nye maskiner og software, så 

sendes de nye store datamængder ofte 

ubeskyttet over fiberforbindelser. Sådan 

lyder bekymringen fra den danske startup-

virksomhed Zybersafe, der udvikler 

hardwarekryptering, som blandt andet 

bruges til at kryptere store mængder 

følsomme dna-data fra Rigshospitalet. 

»Det at beskytte en fiberforbindelse er lidt 

eksotisk for mange. Når du går ud og køber 

en fiberinfrastruktur til din virksomhed, så 

er det hastighed, oppetid og stabilitet, der 

bliver snakket meget om, mens sikkerhed 

fylder meget lidt,« siger Erik Bidstrup, CTO 

i Zybersafe. 

Han fortæller, at kun en meget lille andel 

KRYPTERING: SIKKERHEDEN  
ER I TOP, NÅR ARVEMASSEN 
SENDES UD AF HUSET

Rigshospitalet krypterer enorme mængder dna-data i realtid.

Dna-data fra kræftpatienter sendes sikkert og hurtigt fra Rigshospitalet til 

DTU Risøs supercomputer med hardware-kryptering.

Af Laurids Hovgaard
lah@ing.dk
Gengivet med tilladelse fra Ingeniøren
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Frederik Otzen Bagger, forsker ved Rigshospitalet, og Erik Bidstrup, CTO i Zybersafe, foran den store 
genomsekventeringsmaskine, der på to dage kan behandle 48 personers fulde arvemasse. Når sekventeringsmaskinen har 
hakket genomet i småstykker, sendes det til DTU Risø, hvor supercomputeren Computerome sætter genomet sammen 
igen, så lægerne kan stille en diagnose og behandling.
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af de fiberforbindelser, der findes i dag, er 

beskyttet: 

»Mange har en meget hård kontrol med 

de enheder, der bruges i eksempelvis en 

produktion, men lige så snart du sender dine 

data ud på den store fibermotorvej, hvor der 

er en masse fordelerpunkter ude i det åbne 

landskab, så er data ubeskyttet.« 

Ifølge Erik Bidstrup er det nemlig ikke 

raketvidenskab at hente data ud af en fysisk 

fiberforbindelse. 

»Du skal kunne bøje fiberen for at få data 

ud af en fiberforbindelse. Det er lyset, der 

transporterer data, og når fiberen bøjes, 

trækkes lyset ud. Det kan du gøre, uden at 

det bliver bemærket, og du kan købe udstyr 

til at bøje en fiber for omkring 8.000 kroner, 

ligesom der ligger praktiske guides til 

hvordan på Youtube,« siger Erik Bidstrup. 

Han nævner, at der bliver lyttet på 

fiberforbindelserne dagligt, eksempelvis når 

fiberleverandørerne skal lave fejlsøgning. 

»Når en tekniker skal fejlsøge for at 

konfigurere et system, får han i princippet 

adgang til at optage og omsætte følsomme 

data til information.« siger Erik Bidstrup.

Tiden er ekstremt kritisk

På afdelingen Genomisk Medicin på 

Rigshospitalet håndterer de nogle 

af de mest følsomme data, man kan 

komme i nærheden af, nemlig komplette 

kortlægninger af patienters arvemasse. Det 

kaldes helgenomsekventering og bruges 

især, når der skal laves en behandlingsplan 

for kræft eller en række arvelige sygdomme. 

Sygdomme, der ofte er så alvorlige, at 

lægerne konstant er i et kapløb med tiden. 

»Når vi eksempelvis skal diagnosticere 

cancer på et barn, skal vi bruge et svar 

hurtigt, og derfor er tid ekstremt kritisk 

for os. Med helgenomsekventering kan 

man se på hele arvemassen i en samlet 

analyse, hvor vi tidligere kun kortlagde 

de gendefekter, som man ved, er knyttet 

til kendte sygdomme,« fortæller Frederik 

Otzen Bagger, bioinformatiker og forsker 

ved Rigshospitalet. 

Det betyder, at hospitalet i dag producerer 

datamængder, som er helt anderledes og 

meget større end tidligere. 

»Vores nyeste sekventeringsmaskine 

bruger eksempelvis to dage på at fylde 6 

TB data med sekventeringsmateriale for 

48 personers arvemasse,« fortæller han. 

Dna-materialet fylder så meget, at det 

kræver massive mængder computerkraft at 

analysere de mange

millioner tekststrenge, som udgør et 

menneskes samlede arvemasse. 

»Det betyder, at vi har brug for en meget 

stor computer, der kan sætte genomet 

sammen igen efter analysen.« fortæller 

forskeren. 

Det kan de på DTU Risø, hvor 

supercomputeren Computerome står. Når 

man skal sende ekstremt følsomme data, 

som dna-materiale er, skal de krypteres 

inden transporten via en højhastigheds-

fiberforbindelse mellem Rigshospitalet og 

DTU Risø.

Krypterer og sender løbende

Her har Rigshospitalet haft øjnene rettet 

mod industrien, hvor man også har 

ekstremt høje krav til svartider, stabilitet og 
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pålidelighed. 

»Vi skal passe på patienternes data, fra 

det øjeblik de kommer ind på hospitalet. 

Vi vil gerne sende de store mængder data 

på en smart og hurtig måde uden selv at 

skulle præ-behandle eller softwarekryptere 

data her på Rigshospitalet, fordi det 

forlænger svartiderne, og det kan vi med 

en hardwarekrypteringsløsning« fortæller 

Frederik Otzen Bagger.

Den valgte løsning er udviklet af den danske 

opstartsvirksomhed Zybersafe og fungerer 

ved, at der monteres to fysiske bokse, en i 

hver ende af de to forbindelsespunkter, hhv. 

på Rigshospitalet og 40 km vestpå hos DTU 

Risø nord for Roskilde. 

»Vi kan starte med at kryptere og sende 

data løbende fra det sekund, vi starter 

sekventeringsmaskinen. Hvis vi skulle 

vente på, at sekventeringsmaskinen var 

færdig med sin behandling, før vi kunne 

starte en softwarekryptering, ville der 

gå to dage tabt, før vi kunne begynde at 

pakke data og sende til Computerome på 

DTU Risø, ligesom dataoverførslen fra en 

mellemliggende server i sig selv ville tage 

tid,« siger Frederik Otzen Bagger.

Inspireret af industrien

Når man skal kryptere data, findes der 

overordnet to metoder, enten med software 

eller hardware. Zybersafe sværger til 

hardware i form af to fysiske bokse, som 

monteres i hver sin side af en forbindelse. 

Løsningen skaber udelukkende en krypteret 

linje og intet andet og krypterer data med 

krypteringsstandarden AES 256. 

»Fordelen ved en hardware-kryptering er, 

at vi kan kryptere med den hastighed, man 

sender data over fiberforbindelsen, og det 

betyder, at det er forudsigeligt, hvor lang 

tid det tager at kryptere. Man ved, at der 

går x antal mikrosekunder, fra du modtager 

en pakke, til den er færdig med at kryptere 

og kan sende filen videre, forklarer Erik 

Bidstrup. 

Zybersafes hardware-kryptering bruges 

bl.a. på offshore-platforme, hvor man gerne 

vil beskytte de data, der bevæger sig 

mellem vindmøllerne og kontrolsystemerne 

på land, samtidig med at svartiderne skal 

være så korte, at teknikerne kan slukke for 

systemerne med det samme, hvis en sensor 

reagerer. 

Fakta om supercomputeren på Risø

DTU’s High Performance Computer, 

Computerome, er en af de få computere, 

som kan ses fra luften, f.eks. på Google Maps, 

fordi computerklyngen fylder flere containere. 

Systemet har 16.048 CPU-kerner, 92 terabytes 

hukommelse forbundet til tre petabytes High 

Performance Storage og har en performance på 

over 483 teraflops. 

Kryptering

Advanced Encryption Standard (AES), også kendt 

som Rijndael, er en blokkrypteringsalgoritme, 

som er standard i den amerikanske regering. 

Algoritmen bag er udviklet af de to belgiske 

kryptografer Joan Daemen og Vincent Rijmen. 

Helgenomsekventering betyder, at både 

genomets kodende og ikke-kodende regioner 

kortlægges. Fungerer forsimplet ved, at genomet 

deles op i små stykker, som så analyseres 

enkeltvist, uden at man kender amsmenhængen.
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Hardware, der ikke længere er i brug, ender 

ofte sit liv, enten på en støvet hylde hos 

virksomhederne, eller afskrives/afhændes 

som skrot. Men som virksomhed har I 

mulighed for at få penge for jeres udfasede 

udstyr. Når I sælger jeres brugte it-udstyr 

til DCC, får I - ud over en kontant afregning 

- også garanti for, at alle virksomhedens 

følsomme data bliver slettet i en certificeret 

proces. Sidst, men ikke mindst, hjælper I 

miljøet ved at genanvende elektronik, der 

stadig virker. 

Sikker datasletning

Når I sælger jeres udfasede it-udstyr til os, 

modtager I en certificeret sletningsrapport, 

der garanterer, at alle data er slettet i 

overensstemmelse med GDPR-regulativer 

og internationale standarder. Vi bruger en 

patenteret sletningsmetode fra Blancco, der 

er en af de førende producenter inden for 

software til datasletning. Metoden sikrer, at 

alle data på harddisken slettes permanent. 

Samtidig genereres en rapport som bevis for 

sletningen.

Nem og overskuelig proces

Når du samarbejder med DCC omkring 

opkøb af virksomhedens udfasede it-udstyr, 

kan du være sikker på at få en professionel, 

gennemtænkt, kundeorienteret og erfaren 

partner med mere end 20 års brancheerfaring. 

Vi arbejder ud fra en enkel og let overskuelig 

HVOR ENDER JERES BRUGTE 
IT-UDSTYR?
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proces, der gør det nemt for jer at afhænde 

jeres it-udstyr.   

Prisestimering af jeres udfasede IT-udstyr 

I kan enten vælge at sende alt jeres it-udstyr 

til os, hvor vi herfra gennemgår og vurderer 

det hele samlet med henblik på at fastsætte et 

konkret købsbeløb. Alternativt kan I udfylde en 

formular, hvor vi beder jer udfylde modelnavn, 

alder og tilgængelighed på jeres enheder. Ud 

fra denne formular udarbejder vi et prisoplæg, 

som vi herefter sender til jer. 

Afhentning af IT-udstyr  

Vi sørger for afhentning af it-udstyret på jeres 

adresse. Transporten foretages på paller pakket 

i forsvarligt forsendelsesmateriale og hentes af 

en certificeret fragtmand, som leverer udstyret 

til opbevaring på vores sikrede lager.

Opbevaring

På vores lager opbevares udstyret i aflåst 

tilstand, indtil vi påbegynder behandlingen. 

Herefter overgår udstyret til uddannede 

og certificerede teknikere, der følger alle 

regulativer. 

Behandling 

Vores teknikere datasletter, sorterer, 

kategoriserer og funktionstester alle enheder 

i én samlet proces og på samme lokation. På 

intet tidspunkt sender vi jeres it-udstyr til en 

tredje part for behandling.  Afslutningsvist vil 

alt fysisk mærkning så som tyverimærkning, 

firmalogo og lignende blive fjernet.  

Dokumenteret datasletning 

Når sletningen er foretaget, modtager I et 

slette-certifikat omkring korrekt håndtering 

af datasletning på jeres enheder, således at I 

kan påvise, at jeres virksomhed følger GDPR 

regelsættet. 

Afregning

Som den sidste del af processen modtager 

I en detaljeret rapport samt en endelig 

opgørelse.

Bæredygtig IT

Cirkulær økonomi handler om at gøre vækst 

bæredygtig. At bruge naturressourcer og 

designe produkter på en måde, så råvarer, 

der er udvundet, bruges så fornuftigt og så 

mange gange som muligt. En omstilling til 

en mere cirkulær økonomi rummer derfor et 

stort potentiale for miljøet. 

Hos DCC A/S opkøber vi brugt IT-udstyr 

med henblik på, at istandsætte og opgradere 

det efter kundernes specifikke ønsker og 

behov. Hermed bliver bæredygtig it både 

sund fornuft og sund forretning, og for rigtig 

mange af vores kunder er det også sund 

økonomi, og vi er stolte af at kunne bidrage 

til en cirkulær økonomi og samtidig levere 

skræddersyede løsninger til vores kunder. 

Vælger jeres virksomhed at sælge jeres 

udfasede it-udstyr til os, bidrager I hermed til 

at tage et medansvar for miljøet. 

Godkendt af verdens førende PC-producent

DCC har siden 2007 været godkendt partner 

i Lenovos program for returvarer og har 

derigennem stor erfaring med håndtering 

og sikker sletning af data af rundt regnet 

100.000+ enheder årligt.
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