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Meeting Minutes 

Arbetsgruppsmöte i Sverige: 2011-05-31 

Mötesinfo 
Datum:  31-05-2011 

Kl.:  16:00 – 18:00 

Plats:  Lunds Universitet, LTH, Lund 

Dagsordning för arbetsgruppsmöte 

1. Hjemmeside 

2. Første møde om It sikkerhed i produktionen 

3. Konstituerande möte og arbejdsopgaver 

4. Deltagere i styrelse 

5. Eventuelt 

Deltagare & intresserade 
Namn Företag Mail 
Rune Person  ABB A/S rune.l.persson@se.abb.com  
Jarl Gunnarsson Invensys Operations Management jarl.Gunnarsson@invensys.com  
Charlotta Johansson Lunds Universitet charlotta.johnsson@control.lth.se  
Søren -Kr. Kirkegaard NNE Pharmaplan skk@nnepharmaplan.com  
Rolf Permhill Rockwell Automation AB rpermhill@ra.rockwell.com 
Carsten Nøkleby SESAM World can@sesam-world.dk 

Frånvarande 
Namn Företag Mail 
Ingvar Hedberg FPA Konsult AB ingvar.hedberg@fpa.se  
Benny Thögersen Knapp-moving benny.thoegersen@knapp.com 
Leif Bergson Rockwell Automation AB lbengtsson@ra.rockwell.com  
Fredrik Paulsson ICA Sverige AB fredrik.paulsson@ica.se  
Lennart Mårtensson ÅF Industry AB lennart.martensson@afconsult.com  

 

Kalender 
SESAM Sverige möte 

Datum  Mötesplats  Uppgift 

15. juni 2011  Lunds Universitet kl. 16:30  Konstutuerande m¨te  

22. September 2011  Ännu ej bestämt  Seminarie-1: IT sikkerhet i produktionen 

17.  November 2011  Ännu ej bestämt Seminarie-2 : Manufacturing Execution System - MES 
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01 Hjemmeside 
Der var positive tilbagemeldinger til hjemmesiden.  

Det blev vedtaget at Carsten tager indholdet fra hjemmesiden og placere det i Word dokumenter og sender 
udvalgte dele til alle i arbejdsgruppen for at få det korrigeret for korrekt Svensk. 

Derudover skal der tilføjes en funktion der gør det muligt for brugerne at tilmelde sig nyhedsbrev.  

 

 

Der er en lille fejl, idet fanen er navngivet ”SESAM-FOOD”. Det undersøges og rettes.  
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02 Første møde om IT sikkerhed i produktionen 

 

 

 

Tidsplan og fokus for første møde om IT sikkerhed i produktionen 
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Arbejdsopgave Ansvarlig Deadline 

Kontakt SCANIA (Jarl har sendt kontaktinformationen) Carsten  15-06-2011 

Kontakt ICA (Fredrik har orienteret om mulig foredragsholder) Carsten 15-06-2011 

Kontakt Arla Foods (Carsten har kontakt via Arla hovedkontor) Carsten 15-06-2011 

Kontakt Astra Zeneka (Charlotta sender information til Carsten) Charlotta 
Carsten 

15-06-2011 

Kontakt til Cisco (Rolf sender information til Carsten) Rolf 15-06-2011 

Skriv til alle automationsleverandører i Sverige og hør om de ønsker at 
deltage på en miniudstilling på første møde. 

Carsten 15-06-2011 

Kontakt Alfa Laval for at høre om mødet kan afholdes hos dem den 22. 
september 2011. 

Jarl 15-06-2011 

Kontakt Tetra Pak for at høre om MES mødet den 10. november 2011. Rolf 01-07-2011 

Kontakt AAK for at høre om muligheden for afholdelse af møde fremover. Carsten 01-07-2011 

Kontakt Perstrop for at høre om muligheden for afholdelse af møde 
fremover. 

Charlotta 01-07-2011 

Udarbejdelse af program for første møde om IT sikkerhed i produktionen Carsten 10-08-2011 

Review af program. Carsten udsender programmet til review senest den 
10-08-2011. 

Alle 21-08-2011 

Udsend programmet til alle i SESAM databaser i Sverige og Danmark Carsten 22-08-2011 

Afholdes af første møde  22-09-2011 

 

ABTRAKT: IT-säkerhet i produktionen  

 

Seminariet syftar till att ge kunskaper och förståelse för de frågor är för IT-utrustning och nät i en 

produktionsmiljö. Mötet kommer att fokusera på praktiska lösningar och möjligheter och det kommer att 

finnas en möjlighet att höra om erfarenheter från olika svenska företag har gjorts i säkerhet och underhåll 

av nätverk för produktion. Vid mötet frågan om öppenhet för de anställdas tillträde till systemet kontra den 

säkerhet som krävs för att hindra andra att få tillgång till system.  

 

Teman för mötet  

• Hur mycket öppenhet kan vara i en produktion IT-miljö att ha en "säker" system?  

• Vilka är utmaningarna med Windows Update?  

• Vilka är problemen med underhåll och uppdateringar?  

• Att hantera uppdateringar av IT-utrustning?  

• Säkerhet mot fiendens attacker, både internt och externt  

• Vem kommer att hantera nätverket av produktionen, och vilka problem och möjligheter gör det?  

• Automation Leverantörens anbud på säkerhetssystem  

• Verifiering och dokumentation av IT-utrustning i produktion.  

• Finns det en skillnad i det nätverk av produktion och administration?  

• Ett IP-nätverk - vad betyder det för säkerheten?  

• Översyn av IT-säkerhet och relaterad teknik säkerhet  
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• Rutiner för korrekt användning av IT-utrustning och relaterade nätverk  

• Hur kan man garantera användaren fel, till exempel. nätverksadress fel osv.?  

• Kan genomföra en säkerhetsanalys och vad kommer det att krävas?  

• Integritetspolicy  

• Bra och dåliga erfarenheter med nätverkssäkerhet  

• Var är den största IT-risker i samband med tillverkning miljön?  

• Har LEAN påverka de krav för IT-säkerhet?  

 

Vid sammanträdet den säkerhetsteknik att ses över och ges praktiska råd om hur att genomföra dem. 

Mötet kommer att omfatta titta på säkerheten metoder och tekniker som kan med fördel tillämpas på IT-

utrustning i produktionsmiljön från olika typer av attacker. Designa nätverk med en eller flera brandväggar, 

VPN, typer tunnel mm. kommer också att behandlas på mötet. Dessutom kommer det hacking och säkerhet 

i trådlösa nätverk påverkas. En titt på de olika kryptering typer och authenticationprotocoller. Hur de 

fungerar och vilka styrkor de alla måste uppfylla kraven i produktionsmiljön.  

Få inblick i det förfarande som kan bli nödvändiga i samband med användning av IT-utrustning på nätet, för 

att upprätthålla en viss IT-säkerhet. Eg. Användning av IP-adresser för att ladda ner för tillverkning av 

utrustning.  

Bli introducerad till olika sätt att implementera IT-säkerhet bedömningar som tittar på system, förfaranden 

och organisation.  

Kom och hör om erfarenheter och prata med specialister och kollegor. 
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03 Kontituerande möte og arbejdsopgaver 
 

 

Figur 1: Arbejdsopgaver inden konstituerande möte 15. juni 2011 

 

Arbejdsopgave Ansvarlig 

Det blev vedtaget at Carsten tager indholdet fra hjemmesiden og placere det i Word 
dokumenter og sender udvalgte dele til alle i arbejdsgruppen for at få det korrigeret for 
korrekt Svensk. 

Carsten 

Review de fremsendte Word dokumenter Alle 

Udsend invitation til det konstituerende møde den 15. juni 2011 

50 svenske virksomheder samt SESAM DK medlemmer 

Carsten 
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Udtræk fra virksomhedsdatabase – interessante virksomheder der skal orienteres om 
SESAM Sverige 

Jarl 

Udsend invitation til udvalgte kunder og leverandører  Alle 

Udarbejdelse af nyheds flyer med information om det kommende møde Charlotta 

Udarbejdelse af indmeldelsesblanket Carsten 

 

04 Deltagere i styrelse 
På mødet gave alle deltagere udtryk for at de gerne vil fortsætte i styrelsen for SESAM Sverige.  

Carsten vil kontakte resten af arbejdsgruppen for at høre om interessen i deltagelse i den kommende 

styrelse af SESAM Sverige. Derudover vil Carsten kontakte andre af de virksomheder der var med ved første 

møde i februar, for at høre om de havde interesse i at være med i styrelsen af SESAM Sverige.  

Namn Företag Mail 
Rune Person  ABB A/S rune.l.persson@se.abb.com  
Jarl Gunnarsson Invensys Operations Management jarl.Gunnarsson@invensys.com  
Charlotta Johansson Lunds Universitet charlotta.johnsson@control.lth.se  
Søren -Kr. Kirkegaard NNE Pharmaplan skk@nnepharmaplan.com  
Rolf Permhill Rockwell Automation AB rpermhill@ra.rockwell.com 
Carsten Nøkleby SESAM World can@sesam-world.dk 

 

 


