
Multidimensional compliance:
På tværs af GDPR, ISOxxxxx, CIS20, NSIS, NIST 
- og vi kunne blive ved… 





Fokusområder
• Risikostyring

• IT-sikkerhedsstrategi

• Multidimensional compliance
• ISO27001

• NSIS, GDPR, ISAE 3000

Track record
• Informationssikkerhedskonsulent, Siscon

• Security Innovations Manager, TDC

• IT Graduate, TDC

Kort om mig

Harprit Singh, 
Informationssikkerhedskonsulent, 
Siscon HAS@Siscon.dk
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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 



Udfordringen: Sikring af efterlevelse af ny standard

Hvor starter du henne?

Hvem skal inddrages?

Hvordan forankres det i 
organisation?

Mange forskellige puslespilsbrikker:
Menneskelige aspekter

Processer

Teknik



GDPR
ISO
27001 ISO

27701 NSIS
NIST

Stort overlap i krav f.eks.:
• Brugerstyring
• System-overblik
• Logning
• Fysisk sikkerhed

UDBYTTE
• Ressourceoptimering
• Gennemsigtighed
• Overblik

CIS



Rejsen fra ustruktureret -> struktureret



Den strukturerede tilgangsvinkel

Hvad er kravet?
Hvem skal sikre 
overholdelse? 

Hvordan sikres 
overholdelse?



Eksterne krav - audit af leverandørydelser

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

Klar sammenhæng mellem:
- Hvad er kravet, jeg skal efterleve?
- Hvem skal sikre efterlevelse?
- Hvordan skal overholdelse kontrolleres? 



Yderligere eksterne krav
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



Multidimensional compliance

Tilsyn
Patch-

management Brugerstyring Logning Sletning

Organisationens kontrolkatalog

EU-GDPR
NIST

ISO27001/
ISO27701

NSIS
CIS-

Kontroller
ISAE3000

FSRs
vejledning

Regelsæt



Tilføjelse af kontroller

15. 2. 1. Overvågning og gennemgang af 
leverandørydelser

Organisationer skal regelmæssigt overvåge, 
gennemgå og auditere leverandørydelser.

Regel – 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. 

Kontrol – Gennemgang af leverandørens 
overholdelse af sikkerhedskrav

IT-chefen er ansvarlig for årligt at gennemgå 
leverandørerne og sikre, at de overholder de 

sikkerhedskrav som stilles til leverandøraftalerne



Samlet overblik

Compliance via dokumenter og procedurer
Faktuelt complianceniveau

(gennemførelse af kontroller)

Skærmbilleder fra ControlManager™



Praktisk case: 
NSIS-standarden i kommunerne



Eksempel på strukturel tilgang med en ny standard



De efterfølgende spørgsmål

Hvad har vi i 
forvejen?

Hvad kan 
genbruges

(ikke ny silo!)

Har vi nogle 
mangler?

Gør vi det 
rigtige rigtigt?

Hvordan 
dokumenterer 

vi løbende 
compliance?



• Hvad har vi i forvejen?
• Hvilke politikker, regler, dokumenter, 

procedurer eksisterer?
• Screening af medarbejdere (ISO27001 A7.1.1)
• Leverandørstyring (A15.1.1 etc.)
• Fysisk sikkerhed (A11.1.1 etc.) 
• Adgangsstyring ( A9.2.3 (betroet))

• Hvem er ansvarlig?
• I dagligdagen?

• (HR, Facility Management, Contract
Management, Sikkerhedsadministrationen)

• Den fremtidige vedligeholdelse?
• (HR, Facility Management, Contract

Management, Sikkerhedsadministrationen, IT-
sikkerhedskoordinator?)

• Hvilke processer og kontroller skal 
etableres for at sikre og dokumentere 
compliance?
• Månedlig kontrol med adgange
• Tilsyn med leverandører
• Baggrundscheck af ansøgere (husk 

dokumentation)

Kig efter overlap

99,9% genbrug i forhold til ISO27001 ISMS ☺



Yderligere eksterne krav
NSIS – 4.1.5.5

Kontrol af straffeattest
Det skal kontrolleres, at ledere og medarbejdere, der udfører betroede 
opgaver, ikke er straffet for en forbrydelse, der gør dem uegnede til at bestride 
deres hverv, samt at medarbejdere og ledere har tilstrækkelig uddannelse og 
erfaring. Det samme gælder leverandører og underleverandører.

7.1.1. Screening
Efterprøvning af alle jobkandidaters baggrund skal udføres i 
overensstemmelse med relevante love, forskrifter og etiske 
regler og skal stå i forhold til de forretningsmæssige krav, 
klassifikationen af den information, der gives adgang til, og 
de relevante risici.

ISO 27001 – Anneks A.

7.1.1 – Screening af medarbejdere

HR Chefen er ansvarlig for at fastlægge en procedure for ansættelse af 
medarbejdere, hvori der bl.a. skal tages stilling til nødvendigheden af en 

eventuel screening af ansøgeren, baseret på den stilling medarbejderen skal 
bestride og de data, der gives adgang til.

Organisationens eget regelsæt

Kontrolmetode

Procedurebeskrivelse



Multidimensional compliance

Logning
Patch-

management Brugerstyring Screening Sletning

Organisationens kontrolkatalog

EU-GDPR NIST

ISO27001

NSIS
CIS-

Kontroller
ISAE3000

FSRs
vejledning

Regelsæt



Hvad fik kunden ud af det?

Overblik på tværs af standarder og krav

Synergi blandt opgaver

Ressourceoptimering

Gennemsigtighed



Samlet overblik på tværs af standarder

Skærmbillede fra ControlManager™



Opsummering



Budskaberne

Silotankegangen fungerer ikke i længden

Tænk multidimensional og struktureret 
compliance

Udarbejd og dokumentér en god model 
for struktureret compliance

Hvad har jeg i forvejen?

Hvad skal tilpasses?

Hvad skal ”opfindes”?

Sørg for, at den nye standard ”passer 
ind”

Dokumentationskrav

Årshjul

Kontroller

                     

                                    

    

               

       

            

                

         

         

               

       

              



Kontaktinformationer:

Harprit Singh

Informationssikkerhedskonsulent

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

mailto:succes@siscon.dk

