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it-sikkerhed

i produktionen

”DE 5 TRIN” 
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• Tina Henriette Christensen

• Ingeniør med 18 års erfaring

• IPMA certificeret Projektleder

• Projektledelse af it-projekter

• Større integrationsprojekter

• Arbejder med it-sikkerhed

• Ansat ved i2r i 6 år

• Jeg er gift, har to børn, svømmer og løber

Hvem er jeg?
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i2r – ingeniørvirksomhed
indenfor produktions-it og automation

• Stiftet i 2001   - 28 ansatte 

• Kontor i København og Århus

• Fokus på pharma-og fødevareindustrien

• Specialister i produktions-it 

(SCADA -MES -ERP integration)

• Rådgivning/projektledelse

• Software udvikling

• Computer validering

Øst

Vest
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It-sikkerhed i produktionen – ”DE 5 TRIN”

Ledelsens
beslutning

it-system
kort-

lægning

Analyse af 
risici

Afrappor-
tering

Ledelsens 
beslutning

1             2             3              4             5    
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Step 1: Ledelsens beslutning – aftale

Situation

Komplika-
tion

Forslag

• Større sensitivitet i forhold til production 
continuity – ”oppe tid”.

• Antallet af virus incidents stiger.

• Integration af produktionsstyrings-systemerne er 
større. 

• Hvem har overblikket over it-styresystemerne?

• Hvor meget skal vi have med i analysen? 

• Hvem skal lave it-sikkerhedsanalysen?

• Hvad er det ønskede it-sikkerhedsniveau og it-standard?

• Start med at organisere projektet.

• Få etableret værktøjer. 

• Få udviklet politikker som referencepunkter.

• Beslut arbejdsprocessen.
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Step 1: Ledelsens beslutning – omfang
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Step 1: Ledelsens beslutning – aftale

Projektaftale med beslutning om: 

• Mål, succeskriterier og afgrænsning

• Organisation

• Ressourcer

• Metode

• Tidsplan

• Afrapportering

• Antal styregruppemøder
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Step 1: Ledelsens beslutning - organisering

STYREGRUPPE

Direktør, 
Produktionschef,          

it-chef, andre

PROJEKTLEDER

PROJEKTGRUPPE
it-tekniker

PLC tekniker

Teknisk ekspert
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IT-sikkerhed i produktionen – ”DE 5 TRIN”

Ledelsens 
beslutning

it-system
kort-

lægning

Analyse af 
risici

Afrappor-
tering 

Ledelsens 
beslutning                 

1             2             3              4             5    
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Step 2: it-systemkortlægning – omfang

Security
netværk

Security & 
Continuity

Prod-it

Kortlægning af alle PC’er og servere på netværk.                         
Både forretningskritiske og ikke forretningskritiske.

Vurder it-sikkerhedsparametre som antivirus, patching, 
intern og ekstern adgang til netværk.

Kortlægning af alle it-systemer i produktionen                             
(PC’er, servere, PLC’er, SCADA, anden automation). 

Vurder it-sikkerhedsparametre som antivirus, patching, 
intern og ekstern adgang til netværk samt acceptabel 
nedetid, recovery tid, back-up, test af back-up, UPS, RAID, 
reservedele, supportaftaler, etc.
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Step 2: IT Systemkortlægning – klassificering

Forretnings 
kritiske

Høj 
kritiske

Lav
kritiske

Systemer der påvirker produktiviteten direkte, mængder og 
mandskab eller har direkte påvirkning af leveringssikkerheden. 
Eksempelvis styring til hovedprocesser, palleteringsrobotter/ 
nogle pakkelinjer, fuldautomatiske lagre. Påvirker på kort sigt.

Systemer der er væsentlige for produktionen, 
men ikke påvirker produktiviteten eller 
leveringsforhold direkte -på kort sigt.  Eks. 
ved produktionsstyringssystemer, hvor 
produktionen let kan flyttes, database-
servere med kritiske kvalitetsparametre, 
rapporteringssystemer. Påvirker på lang sigt.

Systemer der ikke er vigtige for 
produktionen på kort sigt eller længere sigt 
(ikke ubegrænset).                                                               
Eksempelvis styring til adgangskontrol og 
ventilation i operatørrum.
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Step 2: it-systemkortlægning

I systemoversigten samles data om et system.                                           
Fx. ansvar, applikation, platform, back-up, patche, 
antivirus, HW/SW tilgængelighed, support, eksternes 
adgang.

Den acceptable nede tid for ”De Røde Systemer” 
bestemmes sammen med ledelsen                                                                       
(direktør, fabrikschef, vedligeholdelseschef, teknisk 
chef). 

Konsekvensanalyse.

Recovery tider for ”De Røde Systemer” bestemmes 
sammen med teknikerne 
(it-teknikere, PLC/automationsteknikere, 
vedligeholdelseschef).

System-
oversigt

Acceptable 
nedetider

Recovery-
tider
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it-sikkerhed i produktionen – ”DE 5 TRIN”

Ledelsens
beslutning

It-system
kort-

lægning

Analyse af 
risici

Afrappor-
tering

Ledelsens 
beslutning

1             2              3             4             5    
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Step 3: Analyse af risici

• Analyse af de faktiske resultater

• Sikkerhedsforanstaltninger og risici

• Sammenhold med standarderne

• Vurder GAP mellem: 

o acceptable nede tider 

o mulige recovery tider
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IT-sikkerhed i produktionen – de 5 trin

Ledelsens
beslutning

IT System
kort-

lægning

Analyse af 
ricisi

Afrappor-
tering

Ledelsens 
beslutning

1              2             3             4             5    
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Step 4: Afrapportering – definitioner

it-systemet er i orden.

it-systemet bør forbedres.

it-systemet skal forbedres. 
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Step 4: Afrapportering

Rapport med anbefalinger

• Vurdering af generelle forhold som 
eksempelvis netværksstruktur.

• Sammenfatning for hvert system. 
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Step 4: Afrapportering

+

� Forskel mellem accepteret nede tid og 
Recovery tid er acceptabel.

� Rutine til sikring af løbende opdatering af MS 
patche.

� Antivirus er installeret og opdateres.

� Der er reservedele til systemet (24/7).

� Back-up foretages systematisk

� Image

� Eksterne har autoriseret adgang til systemet

-
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IT-sikkerhed i produktionen – ”DE 5 TRIN”

Ledelsens
beslutning

IT System
kort-

lægning

Analyse af 
ricisi

Afrappor-
tering

Ledelsens 
beslutning

1             2             3              4             5    
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Step 5 – Ledelsens beslutning

S

Prioritering 
af opgaver

Gennem-
førelse

Opfølgning

• Opgaverne skal prioriteres og godkendes  jf. 
budget.

• Deadlines aftales.

• Opgaverne gennemføres i henhold           
til standarder.

• Opfølgning på opgaverne aftales med ledelsen.
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Step 5 – Ledelsens beslutning

Værktøj til ledelsens opfølgning

S
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Kontakt:
Tina Henriette Christensen

Mobil: + 45 30 90 00 43

Mail: thc@i2r.dk

SPØRGSMÅL?

Har i spørgsmål til it-sikkerhed 
eller andre områder inden for 
produktions-it står jeg gerne til 
rådighed for en uforpligtende 
snak.


