
Rejsen mod compliance
Fra papir-compliance til operationel og ledelsesforankret compliance





Fokusområder
• Risikostyring

• IT-sikkerhedsstrategi

• Multidimensional compliance
• ISO27001/2

• CIS, NSIS, GDPR

Track record
• Chief Delivery Officer, Siscon

• Leder af PFA Infrastrukturafdeling

• IT-sikkerhedschef, PFA

• Manager, PwC

Fokusområder
• Medlemmer
• Politisk ledelse
• Compliance
• Administration

Track record
• Administrationschef, Velliv Foreningen
• Valgkonsulent, Electo
• Projektchef, TryghedsGruppen
• Udviklingskonsulent, Hillerød Kommune

Kort om os



Hvem er Siscon

• Stiftet i 2004 og kontor i Søborg

• Dansk konsulenthus og softwareleverandør

• Vi er 29 energiske medarbejdere

o Konsulenter

o Salg & Administration

o Udviklere

• + 140 private, statslige og kommunale kunder



Få optimalt udbytte og viden med Siscons 
erfarne konsulenter i samspil med vores 
software værktøj ControlManager™

Konsulenterne ”holder dig i hånden” under 
hele processen, fra Design, Udførelse og 
Rapportering – det DUR!

Helt konkret får I det bedste i samspillet 
mellem ”viden og værktøj” 
- på både den korte og lange bane

Vi hjælper med rådgivning og opbygning

ControlManager™
Styring af ISMS/GDPR
Drift – Opfølgning
Overblik – Årshjul
Awareness motor

Risikovurdering
Konsekvensanalyse
Sårbarhedsanalyse
Overblik over risici
Operational Risk

GAP analyse
Modenhed
Indsatser
Hændelser
Anmærkninger

EU-GDPR
Art.30 fortegnelse
Datakortlægning
Risikoanalyse/DPIA
Tilsyn med
databehandlere

Beredskab
Beredskabsplan
Forretning og IT
Beredskabstest

ISMS/Håndbog
Roller, Ansvar, Regler
Politikker – ISO27001
Processer – Kontroller
Efterlevelse (SOA)
Awareness

Pre-audit til bl.a.
ISAE 3000
ISAE 3402
Certificering af 
ISO 27001

Andre services
CISO as a Service
DPO as a Service
Software as a Service
ComplianceGateway

Multidimensional 
compliance

NSIS-compliance
GDPR-compliance
ISMS-compliance 



Succes kræver – ”Begin with the end in mind”



Skab sammenhæng

og byg et stærkt fundament



Rejsen fra ustruktureret -> struktureret



GDPR

ISO

27001 ISO

27701 NSIS
NIST

Stort overlap i krav f.eks.:

• Brugerstyring

• System-overblik

• Logning

• Fysisk sikkerhed

UDBYTTE – ved at samle

• Ressourceoptimering

• Gennemsigtighed

• OverblikCIS



Multidimensional Compliance

Tilsyn
Patch-

management Brugerstyring Logning Sletning

Organisationens kontrolkatalog

EU-GDPR Ledelsesbek

Bilag 5

ISO27001/
ISO27701

NSIS
CIS-

Kontroller
ISAE3000

FSRs
vejledning

Regelsæt



Operationaliseringen og synergieffekterne
GDPR - Datatilsynets vejledning om tilsyn med databehandlere

Selvom det ikke fremgår eksplicit af en bestemmelse i 
databeskyttelsesforordningen, at man skal påse behandlingssikkerheden hos 
sine databehandlere, er det Datatilsynets opfattelse, at man også, når 
forordningen finder anvendelse, skal påse behandlingssikkerheden hos sine 
databehandlere.

15. 2. 1. Overvågning og gennemgang 
af leverandørydelser
Organisationer skal regelmæssigt 
overvåge, gennemgå og auditere 
leverandørydelser.

ISO 27001 – Anneks A.

15.2.1 – Tilsyn med leverandører

Den kontraktsansvarlige er ansvarlig for at sikre, at alle 
leverandører og databehandlere bliver grupperet i forhold til 
deres risiko, samt at der gennemføres et tilsyn, der modsvarer 
denne risiko. 

Organisationens eget regelsæt

Kontrolmetode

Procedurebeskrivelse



Automatisér og skab overblik



Årshjulet – tandhjulet i automatiseringen

Kontroller

Risikovurdering

Tilsyn med databehandlere

Review af dokumenter



Overskuelig oversigt til vores brugere og ledere



Overskuelig oversigt til vores brugere og ledere



Skab overblik

Compliance via dokumenter og procedurer

Faktuelt complianceniveau

(gennemførelse af kontroller)



Understøt tilsyn/revision



Forskellige ”tilsyn”/samarbejdspartnere:
Risikostyring

Intern/ekstern revision

Certificerende auditor

X-Tilsyn

Opgaven:
Etabler fælles referenceramme/sprog (ISO27001)

Skab overblik over etableret dokumentation

Dokumenter årshjulet – så alle ved hvornår 
leverancer kan forventes

Målet:
Værdifuld dialog via gennemsigtighed

Undgå møder og maildialog – muligheden for at 
kigge direkte ind i ControlManager™
Handlingsorienterede sparringsmøder

Understøt eksternt tilsyn/audit





Hvem er vi?
Overskud 

i livet

Filantropi

350.000 
medlemmer

Mental 
sundhed 



Hvor har vi 
været og hvor 
skal vi hen?

2015 2018 2021



Hvad vi har 
tænkt over 
undervejs

• Kan Compliance-funktionen ikke løse det her? 

• Kan vi uddelegere informationssikkerheden til en ekstern 
CISO?

• Kan vi ikke bare lave en stor plan og tage den lige vej? 

• Kan vi løse det ved at købe et system? 

• Er vi ikke snart færdige???



Hvad vi har lært

• Du kan ikke købe dig til overblik

• Du kender din forretning bedst

• Eksterne samarbejdspartnere kan hjælpe med rådgivning 
og sparring 

• Et system bliver aldrig bedre end det indhold, du kommer i 
det

• Læring kræver, at du begår fejl (og retter dem)

• Modenhed kan ikke forceres

• Vi bliver aldrig færdige…



Opsummering



Silotankegangen fungerer ikke i 
længden

Tænk multidimensional og 
struktureret compliance

Få skabt automatisering og 
overblik

Eksterne rådgivere kan hjælpe 
med rådgivning og sparring – men 
egen forankring er essentiel

Et system bliver aldrig bedre end 
det indhold, du kommer i det

Budskaberne

”Få det til at gå væk” / ”Quick-fix” virker ikke

Læg en plan og tænk langsigtet – så får du ro i maven 

og kan slappe af i sofagyngen, når planen er 

gennemført ☺



Kontaktinformationer:

Jesper B. Hansen
Chief Delivery Officer

Få mere information på:
succes@siscon.dk

www.siscon.dk
Tlf.: +45 70 232 231

TAK FORDI I LYTTEDE

Besøg gerne vores stand 601 for 
flere værktøjer og sparring

Vi har i øvrigt yderligere et indlæg 
om multidimensional compliance i 
morgen torsdag

mailto:succes@siscon.dk

