
6. Styrk dit hacker-mindset – og få styr på 
datasikkerheden!
6/9 2022 – 45 min

Sundhedsdatastyrelsen har lavet en strategi for cyber-
og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. 

Men hvorfor er det nu nødvendigt? Hvor stor er 
truslen mod vores offentlige systemer egentlig? Hvem 
har ansvaret? Og hvad kan du selv gøre? 

Få svarene på denne session, hvor du også møder en 
såkaldt ”etisk hacker”, som viser dig, hvordan det at 
tænke som en hacker kan hjælpe dig til at sikre data 
mod cyberkriminalitet.”



Om os
Søren Bank Greenfield, chef for Cyber- og Informationssikkerheds afdeling.

• Faglig baggrund som operationel sikkerhedschef, CISO og med viden indenfor brugervendt infrastruktur, 

identitetsstyring og cybersikkerhed. Har før været i KBH amt, Glostrup hospital og Regionh (CIMT).

Ole Fisker, teknisk sikkerhedsanalytiker, etisk hacker og app-udvikler.

• Baggrund som sikkerhed specialist, programmør, infrastruktur arkitekt og tekniker. Har før været i 

politiet, DSV og Regionh (CIMT).



Sundhedsministeriet
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Afdelingen har til opgave at facilitere og koordinere den fælles 
indsat for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten indenfor 
Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen, 
Sundhedsministeriet og på tværs af sundhedsvæsenet.



Agenda – 45 mins med info og gerne en masse spørgsmål ☺

Velkomst og hvem er vi?

Introduktion

Hvem har ansvaret for cybersikkerheden?

Sundhedssektoren set fra en hacker!

Hvad kan der ske, hvis man ikke passer på? 

Tænk som en cyberkriminel!

Specielt når man har fysisk adgang ☺.

Opsamling!
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Introduktion
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Sårbarhed
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Sandsynlighed Konsekvens Risiko

Hvordan vurderes en risiko?



Vi kæmper mod vores egen natur!

7 https://www.youtube.com/watch?v=yrjT8m0hcKU

https://www.youtube.com/watch?v=yrjT8m0hcKU


8 https://www.youtube.com/watch?v=yrjT8m0hcKU

PET:
30-40 likes = 2 timers dialog med en nær kollega
100-150 likes = 2 timers dialog med en ægtefælde eller partner

Vi kæmper mod vores egen natur!

https://www.youtube.com/watch?v=yrjT8m0hcKU
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Hvem har ansvaret for cybersikkerheden?
Hvordan samarbejder sundhedssektoren omkring det?
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Ansvar for cybersikkerhed

Cyber kriminalitet
Collateral damage
Industri spionage

Kriminel 
efterforskning

Spionage og 
nationens frihed
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Den nationale strategi for cyber- og 
informationssikkerhed fra maj 2018-2021

Sundhedssektorens cyber- og 
informationssikkerhedsstrategi 2019-2022

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/cyberstrategi

Strategisk niveau

Ny strategi 1/1 2023

2022-2024

https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/

Sektoransvarsprincippet

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/cyberstrategi
https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/


POCO
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Sundhedssektoren set fra en hacker!
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Hvem er hackerne? 
Hvorfor gør de det? 
Hvorfor er sundhedsdata så lækre for en hacker? 



Hvorfor er sundhedsdata så lækre for en hacker? 



Hvem er hackerne?
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Hvordan arbejder de?

https://youtu.be/te1_M7ftLfA



Hvordan arbejder de?

https://www.techrepublic.com/article/what-it-costs-to-hire-a-hacker-on-the-dark-web



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361372313700538

Hvem er hackerne - CaaS



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361372313700538

Hvem er hackerne - CaaS

https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2021_over-half-of-ransomware-victims-pay-
the-ransom-but-only-a-quarter-see-their-full-data-returned



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361372313700538

Hvem er hackerne - CaaS

https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2021_over-half-of-ransomware-victims-pay-
the-ransom-but-only-a-quarter-see-their-full-data-returned



Hvad kan der ske, hvis man ikke passer på? 
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https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Brancher/Sikkerhed/article11644750.ece

https://www.computerworld.dk/art/256499/irland-lukker-ned-for-
sundheds-systemer-efter-stort-ransomware-angreb-i-nat

https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Brancher/Sikkerhed/article11644750.ece
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Forskellen på ”cyberangreb”

Rekognoscering

Angrebs forsøg
(fx forsøgt udnyttelse
af sårbarhed)

Angreb udført
(angriber har adgang)

Angreb gennemført
(data exfiltreret)

”Assume breach”



Tænk som en cyberkriminel!
Hvordan gør de, og hvor nemt er det? 
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Hvordan gør de det?  - menneskelige sårbarheder

https://youtu.be/F78UdORll-Q?t=102



I er alle en del af forsvaret!



Antal succesfulde angreb benytter ”menneskelige sårbarheder”?
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Hvor mange % af de cyberangreb, som lykkes i øjeblikket, benytter menneskelige faktorer som en 
del af angrebet. Det kan være nogen, der klikker på et skadeligt link i en e-mail eller giver sine 
brugeroplysninger til en forkert person.

> 90%

Faktisk er den 
over 94% nu



QR koder – links og alt det der.

Uden malware Med malware



QR koder – links og alt det der.



QR koder – links og alt det der.





Specielt når man har fysisk adgang ☺.
Hvad kan man gøre hvis man har fysisk adgang??
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Hackernes værktøjer - USB



Prisen for at få en USB nøgle i en specifik PC ?
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Demo ☺



Offentlige Wifi set fra en hacker

https://e-channelnews.com/top-5-most-dangerous-public-wifi-attacks/

Din telefon fortæller 
hele tiden alle de 
netværk den kender

Liste ☺
Hacking



Offentlige Wifi set fra en hacker

https://e-channelnews.com/top-5-most-dangerous-public-wifi-attacks/

Din telefon fortæller 
hele tiden alle de 
netværk den kender

Liste ☺
Hacking

Sluk for din wifi når du er ude! 
Brug kabel eller indbygget modem i stedet ☺!



Opsamling!
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Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S

T:  +45 7221 6800
E:  kontakt@sundshedsdata.dk
W: sundhedsdata.dk

Kontakt

DCIS Sund

DCISSUND@sundhedsdata.dk

DCISSund på Twitter
@dcissund

DCISSund information 
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/informationssikkerhed

Spørgsmål?

Søren Bank Greenfield 

SBGR@sundhedsdata.dk

mailto:DCISSUND@sundhedsdata.dk
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/informationssikkerhed
mailto:SBGR@sundhedsdata.dk

