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Forord
 

Formålet med denne publikation er at understøtte sundhedssektorens 

aktørers arbejde med cyber- og informationssikkerhed, således at aktørerne 

bedre kan forudsige, forebygge, opdage og håndtere hændelser.  

Informationer om hændelser, trusler og mulige hændelser kan eksempelvis 

indgå i risikovurderinger, der løbende udarbejdes og vedligeholdes i sektoren.  

Publikationen er udarbejdet af den Decentrale Cyber- og Informationssikker-

hedsenhed (DCIS) i sundhedssektoren, som er etableret på baggrund af den 

sektorspecifikke strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2022.  

DCIS ønsker at sige tak til de aktører, som har bidraget i arbejdsgrupper om 

operativ koordinering, malware, trusler, beredskab og hændelseshåndtering, 

samt de aktører der har bidraget ved at indrapportere hændelser og delt 

informationer om trusler. Det har været et væsentlig bidrag, hvorigennem det 

har været muligt at få en kvalificeret forståelse af de eksisterende trusler. 
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Ledelsesresumé 
 

Dette er den første udgave af sundhedssektorens risikobillede for cyber- og 

informationssikkerhed. Risikobilledet er udarbejdet af den Decentrale Cyber- og 

Informationssikkerhedsenhed (DCIS) i sundhedssektoren. 

Risikobilledet kan med fordel anvendes som inspiration eller kilde i egne risikovur-

deringer eller som en del af grundlaget for aktørers beredskabs- og øvelsesplan-

lægning.  

Risikobilledet er sammensat af to dele; en gennemgang af begivenheder og hæn-

delser i det forgangne år og en vurdering af de mest relevante trusler for sundheds-

sektorens risikobillede.  

Hændelser 
Der har været hændelser, der havde betydning for den fortsatte drift af sund-

hedsydelserne, og der har været hændelser som havde konsekvenser for den 

enkelte medarbejder eller borger.  

Sektoren har været forskånet for de helt store hændelser. Det kan man se ved, at 

de mest alvorlige hændelser klassificeres som BLÅ: BEGRÆNSET PÅVIRKNING. 

Havde hændelsen, hvor der var tab af tilgængelighed i mobilforbindelser, påvirket 

et større geografisk område, eller havde hændelserne med tab af tilgængelighed i 

de nationale services haft en længere varighed, kunne disse hændelser have ledt 

til en alvorlig påvirkning af sundhedsydelserne. 

 

  

Figur 1. Overblik over hændelser hen over det foregående år. 
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Risikobillede 
Risikobilledet kan anvendes under udarbejdelsen af aktørernes egne risikobilleder 

eller som inspiration i de risikovurderinger, der løbende udarbejdes og ved-

ligeholdes i sektoren. Fx når operatører af væsentlige tjenester vurderer, om der 

er væsentlige ændringer i trusselsbilledet. Det anbefales, at der som minimum 

udarbejdes og sikres årlig opdatering af risikovurderinger for systemer, der under-

støtter væsentlige tjenester.  

Flere af truslerne kan kategoriseres som ’hacking’ eller ’malware’. Det vurderes, at 

’hacking’ og ’malware’ samlet set udgør de mest alvorlige risici for sektoren. Det 

understreger, at sektoren, uanset forebyggende foranstaltninger, også bør sikre at 

beredskabs- og reetableringsplaner er tidssvarende, effektive og testede. DCIS 

anbefaler, at aktører i sektoren anvender sikre konfigurationer og sikrer, at 

netværk er effektivt segmenterede. Det anbefales også at implementere 

foranstaltninger, der sikrer integriteten af kernesystemer. Avanceret netværks-

overvågning med machine learning og anomalidetektion kan også være med til at 

reducere risikoen for hacking og malware.  

Ofte leder fejl til hændelser, der er forstyrrende for sektorens kerneydelser. Fejl 

kan potentielt lede til hændelser med alvorlige konsekvenser. Aktører bør 

prioritere at nedbringe risikoen for fejl, uanset om net- og informationssystemer 

drives af eller udvikles ved leverandører eller operatøren selv.  Aktører bør 

løbende vurdere, om det er relevant for aktøren at udarbejde eller opdatere drifts- 

og udviklingsprocedurer. Det kan også være relevant at foretage flere tilsyn med 

leverandører .

Figur 2 Overblik over det samlede risikobillede. 
 Der er fem niveauer, hvor mørkerødt illustrerer den højeste risiko og grå den laveste risiko.  
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Indledning
 

Sikkerhed er en central opgave for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er sat i 

verden for at sikre borgernes liv og helbred. En grundlæggende forudsætning er, 

at behandling og pleje finder sted i trygge og sikre rammer. Sikkerhed er således 

allerede en integreret del af hverdagen i det danske sundhedsvæsen. 

Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren knytter sig til en række for-

skellige trusler, sårbarheder og risici, der sammen med den teknologiske udvikling 

og opfindsomheden på modstandersiden gør cyber- og informationssikkerhed til 

en kompleks og dynamisk udfordring. 

Overblikket over trusler og hændelsestyper skal understøtte aktørernes arbejde 

med cyber- og informationssikkerhed på det strategiske og taktiske niveau. 

Risikobillede opdages en gang årligt og formidles efterfølgende gennem varslings- 

og beredskabslisten. 

Informationer om trusler og mulige hændelser kan eksempelvis indgå i risiko-

vurderinger, der løbende udarbejdes og vedligeholdes i sektoren samt anvendes 

til at vurdere hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er passende 

og tidsvarende. 

De vurderede trusler og tilhørende risici afspejler en generel vurdering på tværs 

sektoren. Risikoen ved den enkelte aktør, kan afvige, alt efter eksponering og sår-

barhed. 

 

 

 

 

 

 

  



TLP:GREEN 

TLP:GREEN  
Modtageren må dele informationerne internt i sine egne organisationer eller med samarbejdspartnere inden for sin egen sektor. 

 Side 8 af 46 

Målgruppe og kontekst 
Denne publikation henvender sig til personer, der arbejder med cyber- og 

informationssikkerhed i en bred forstand på det strategiske og taktiske niveau. 

Dermed henvender publikationen sig til både informationssikkerhedsspecialisten 

og sikkerhedsarkitekten. Teknikere, der overvåger eller vedligeholder net- og 

informationssystemer, kan få større værdi af de detaljerede trusselsbriefinger, der 

løbende sendes ud fra DCIS. 

Denne publikation er dermed et målrettet trusselsbillede for cyber- og infor-

mationssikkerhed ved at beskrive truslerne mod data, net- og informations-

systemerne i den danske sundhedssektor.  

Denne publikation supplerer publikationerne nedenfor, som også er en del af 

grundlaget for vurderingerne i denne trusselsvurdering:  

 SECTORIAL SITUATION REPORT - Health sector, ENISA, 2020. 

 Cybertruslen fra bevidste og ubevidste insidere, Center for Cyber-

sikkerhed, 2019. 

 Cybertruslen mod sundhedssektoren, Center for Cybersikkerhed, 2018. 

 Threat Landscape Report, ENISA, 2018. 

 Nationalt Risikobillede, Beredskabsstyrelsen, 2017. 

 National Trusselsvurdering, Politiets Efterretningstjeneste, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikobilledet er endvidere baseret på informationer fra: 

 Underretninger i henhold til BEK nr.458 af 09/05/2018 om krav til sikkerhed 

for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. 

 Offentlige tilgængelig informationer, også kaldet ”Open-source intelligence” 

(herefter OSINT). 

 Hændelser indrapporteret til DCIS. 

 Efterretninger fra samarbejdspartnere og informationer, som DCIS har betalt 

for. 

Figur 3 Salg af exploits kits til udnyttelse af sårbarheder. 



TLP:GREEN 

TLP:GREEN  
Modtageren må dele informationerne internt i sine egne organisationer eller med samarbejdspartnere inden for sin egen sektor. 

 Side 9 af 46 

Centrale begreber 

’Risiko’ ses som et produkt af sandsynlighed og konsekvens, hvor sandsynlig-hed 

findes gennem trussels- og sårbarhedsanalyser, og konsekvens ved at vurdere 

direkte eller indirekte negativ påvirkning af robusthed, tilgængelig-hed, 

autenticitet, integritet og fortrolighed. Jf. ISO/IEC 27001:2017 defineres risiko som 

“the effect of uncertainty on objectives” eller effekten af usikkerheder forbundet 

med organisationens målsætninger. Jf. ISO 27001 omhandler risikostyring både 

mulige hændelser og muligheder, der kan have negative og positive konsekvenser.   

’Trussel’ forstås som ethvert fænomen, begivenhed eller omstændighed, der 

vurderes at kunne lede til en hændelse. En ’cyber trussel’ omhandler et 

fænomen, en begivenhed eller en omstændighed, der medfører intentionelle 

angreb på net- og informationssystemer eller data. En ’informationssikkerheds-

trussel’ er bredere og omhandler et fænomen, en begivenhed eller en 

omstændighed, der negativt kan påvirke mulighederne for at nå målsætninger 

med en aktivitet, der involverer net- og informationssystemer eller data.  

’Sårbarhed’ forstås som en svaghed, omstændighed eller egenskab ved en 

organisation, aktiv eller proces, der negativt påvirker evnen til at forudse, 

forebygge, opdage eller håndtere en hændelse.  

’Hændelse’ forstås overordnet som et afgrænset forløb eller begivenhed med 

kausale negative konsekvenser. Fx en hændelse med uautoriseret adgang, øde-

læggelse, videregivelse, ændring af data og/eller benægtelse af service. 

´TTP’s´ står for Taktikker, Teknikker og Procedurer. På engelsk: Tactics, 

Techniques and Procedures. Denne tilgang anvendes både i trusselsvurderingen 

og i gennem-gangen af hændelser. 

 

’Taktik’ er en overordnet redegørelse for en aktørs måde at arbejde eller virke på.  

’Teknikker’ er en mere detaljeret beskrivelse af adfærd i sammenhæng med tak-

tikker.  

’Procedurer’ er en meget detaljeret beskrivelse i forbindelse med en teknik.  

’Værktøjer ’ er de redskaber, en trusselsaktør anvender, som en del af aktørens 

TTPs. 

Dokumentets opbygning 
Denne udgave af Sundhedssektorens trusselsvurdering og risikobillede består af 

to hoveddele:  

 I afsnit 1 redegøres for hændelser, der har været målrettet sundhedssektoren 

det sidste år. Begivenheder beskrives i kronologisk rækkefølge. 

 I afsnit 2 redegøres for trusler, der vurderes at have potentiale til at lede til 

hændelser med kausale negative konsekvenser inden for de næste to år i den 

danske sundhedssektor.
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Begivenheder relevante for sundhedssektorens risikobillede
 

I dette afsnit beskrives de hændelser, situationer og begivenheder, som DCIS har 

været bekendt med mellem maj 2019 og september 2020, der vurderes at være 

relevante for sundhedssektorens risikobillede. Feltet ”nærhed” beskriver en 

hændelses nærhed set ud fra en aktør i den danske sundhedssektor.  

Under denne gennemgang af hændelser og mindre alvorlige begivenheder 

beskrives taktikker og teknikker mere eller mindre overordnet. For mere 

detaljerede beskrivelser af teknikker og procedurer henvises til de løbende 

trusselsbriefinger og sundhedssektorens fælles Malware Information Sharing 

Platform (MISP).  

                                                                 

1  Se mere om sammenhæng mellem hændelser og varsler i bilag A. 

 

Kun ved begivenheder, hvor der er en høj risiko for påvirkning af 

sundhedsydelserne, klassificeres begivenheden som en hændelse. Har en 

begivenhed været klassificeret som en hændelser, vender risikometeret, 

illustreret i figuren nedenfor, med hændelsessiden op. Figuren på denne side 

illustrerer dermed en moderat hændelser.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Beskrivelse af nærhed. 

Nærhed Beskrivelse 

Dansk 
Hændelsen har berørt netværk/systemer, der understøtter den 

fortsatte drift af sundhedssektoren i Danmark. 

EU 
Hændelsen har berørt netværk/systemer, der understøtter den 

fortsatte drift af sundhedssektoren i Europa. 

Globalt 
Hændelsen har berørt netværk/systemer, der understøtter den 

fortsatte drift af en sundhedssektor uden for Europa. 

Figur 5 Klassificering af begivenheder i henhold til alvorligheden. 
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Utilsigtede fejl 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 

Utilsigtede fejl 

Taktik 
Medarbejder begår en fejl under udskiftning af hardware eller opdatering af 

software. 

Tidspunkt September 2019, august 2020. 

Teknikker 

Der har været flere hændelser pga. fejl. 

- Ændringer i opsætningen af netværk leder til overbelastning af andre dele 
af netværket med tab af tilgængelighed til følge. 

- Ændringer eller fejl på grund af anden årsag har givet anledning til nedetid i 
de nationale løsninger to gange i 2020. 

Konsekvens Selv om der var tab af tilgængelighed, og det påvirkede kontinuiteten af net- og 

informationssystemer, der understøtter den fortsatte drift af 

sundhedsydelserne, havde hændelserne begrænsede konsekvenser.  

Kilder Ikke offentlig 

 

 

  

Figur 6 Fejl har ledt til hændelser, der har påvirket 
kontinuiteten af sundhedsydelserne. 
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Forsyningssvigt 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 

Forsyningsvigt 

Taktik Utilsigtet forsyningssvigt. 

Tidspunkt August 2019, september 2019. 

Teknikker 

Jf. vejledning om planlægning af sundhedsberedskab bør aktører, herunder 

regioner og kommuner, have planlagt nødprocedurer ved nedbrud i telenettet 

samt have oprettet prioriterede mobiltelefonnumre. Der har over det sidste år 

været flere hændelser, hvor leverandører af tele- og datakommunikation har 

svigtet og påvirket den fortsatte drift af sundhedssektoren. Dog har alle 

hændelser haft et begrænset geografisk omfang.  

På baggrund af de hændelser, der har været, er det usikkert om 

sundhedssektorens nødprocedurer fortsat er tilstrækkelige til at undgå, at 

kontinuiteten af sundhedsydelserne påvirkes ved et større svigt af tele- og 

datakommunikation. 

Konsekvens Hændelsen led til forstyrrelser i kontinuiteten af enkelte sundhedsydelser og 

borgernes adgang til sundhedssektoren i og med, at borgerne ikke kunne få fat 

på politiets alarmcentraler (112). 

Kilder https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sygehusvaesen/2019/September/Konstr
uktivt-moede-mellem-sundhedsministeren-og-TDC-om-mobilnetvaerk.aspx 

 

Figur 7 På baggrund af hændelser er det fastlagt, at sektorens 
ydelser i nogen grad er afhænger af mobilforbindelser til tale. 
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Udnyttelse af en sårbarhed 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 
Udnyttelse af en sårbarhed 

Taktik Udnyttelse af en sårbarhed i et angreb med Remote Code Execution (RCE) 

Tidspunkt Januar 2020 

Teknikker 

Ondsindede aktører har scannet internetvendte netværk og fundet sårbarheder i 

Citrix-miljøet på tværs af hele internettet. Der er forskel på, hvordan de 

ondsindede aktører har udnyttet sårbarhederne til at hente konfigurationer og til 

at lægge bagdøre ind.  

Remote Code Execution omhandler en begivenhed, hvor en angriber på afstand, 

typisk over internettet, udnytter en sårbarhed til at eksekvere ondsindet kode 

eller software i det miljø, der angribes.  

Konsekvens 

I juli 2020 var der få enheder i Danmark, der havde denne sårbarhed. I det 

internationale H-ISAC samarbejde er der set eksempler på, at ondsindede 

aktører fortsat har udnyttet informationer og bagdøre fra den oprindelige 

kompromittering. 

Kilder https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10189 

 

  

Figur 8 Angreb, der anvender denne teknik, er ofte meget alvorlige, da denne form for 
angreb kan give angriberen fuld kontrol over store dele af det miljø, der angribes. 
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Ransomware 

  

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 

Ransomware angreb 

Taktik Målrettet angreb mod en MSP’er (managed services provider) 

Tidspunkt Maj 2020 

Teknikker 

Dette angreb blev initieret med et brute Force angreb mod en terminal ser-

ver/management server ved en MSP der administrerer net- og 

informationssystemer for en leverandør i sundhedssektoren. Derved fik 

angriberen credentials til en privilegerede bruger der administrerer flere 

net- og informationssystemer.  

 

Angriberen solgte de stjålne credentials til tre andre ondsindede aktører, 

hvoraf den ene køber misbrugte de credentials til et ransomware angreb 

mod en leverandør til den danske sundhedssektor. 

Konsekvens 

Hændelse led til tab af tilgængelighed af data og net- og 

informationssystemer, der ikke er kritiske for den fortsatte drift af 

sundhedsydelserne.  

Kilder 
- https://www.computerworld.dk/art/251827/globalconnect-ramt-af-

ransomware-angreb-har-spredt-sig-til-flere-af-selskabets-kunder 

- https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/Sikkerhed/article12127886.ece 

Figur 9 Ud over at hændelsen i mindre grad påvirkede forsyningen til apoteker, 
vurderes det at der var en øget risiko forbundet med dette angreb. Da hændelsen 
omfattede en væsentlig MSP. 
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Brand 

  

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 
Brand 

Taktik Fejl i hardware  

Tidspunkt December 2019 

Teknikker 
Fejl i nødstrømanlæg ledte til en mindre brand i et serverrum og tab af 

tilgængelighed. 

Konsekvens Hændelsen led til tab af tilgængelighed. 

Kilder - Ikke offentlig 

Figur 10 Brand er fortsat en trussel i 2020. 
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Spionage 

Nærhed Globalt 

Type af 

hændelse 
Spionage 

Taktik 
Aktører, der hacker med henblik på spionage, anvender som regel de samme 

metoder og værktøjer som cyberkriminelle.  

Tidspunkt 2019, 2020. 

Teknikker 

Det er eksempler på mere eller mindre målrettede phishing-angreb med et ”lure 

document”, der er målrettet en nøgleperson, eller eksempler hvor udnyttelse af 

flere forskellige sårbarheder har været anvendt til spionage. Spionage foretages 

både af grupper, der direkte eller indirekte samarbejder med stater. Det kan 

dermed både være en gruppe, der arbejder efter instruktioner fra en stat eller 

en gruppe, der hacker og spreder malware med henblik på økonomisk 

kriminalitet og som en del af de aktiviteter forsøger at sælge informationer til 

fremmede stater, når den kriminelle gruppe vurderer, at det kan være relevant. 

Globalt set har der været flere eksempler på spionage, men det kan være svært 

at opdage. Dette er dels grundet, at det sker som en bibeskæftigelse for 

cyberkriminelle og dels grundet, at det foretages af mere avancerede aktører. 

Konsekvens 
Der er ikke eksempler på, at spionage har haft konsekvenser for den danske 

sundhedssektor eller enkelte aktører i sektoren.  

Kilder 

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/03/apt41-initiates-global-
intrusion-campaign-using-multiple-exploits.html 
 
https://www.ncsc.gov.uk/files/Advisory-APT29-targets-COVID-19-vaccine-
development-V1-1.pdf 

Figur 11 Det er ikke en direkte risiko for, at spionage påvirker den 
fortsatte drift af sundhedsydelserne. Der er dog en risiko for, at 

Danmark som helhed og den enkelte aktør lider tab. 
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Business E-mail Compromise (BEC) 

 

 

  

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 
Business E-mail Compromise (BEC) 

Taktik 
Spoofing eller udnyttelse af kompromitterede mailkonti til økonomisk 

kriminalitet 

Tidspunkt 2019, 2020. 

Teknikker 

DCIS har kendskab til få hændelser, hvor en kriminel aktør har forsøgt eller haft 

succes med at spoofe en e-mail eller udnyttelse af kompromitterede mailkonti 

til økonomisk kriminalitet. Typisk forsøger den ondsindede aktør at sende falske 

fakturaer eller ændre eksisterende aftaler, således at der overføres penge 

direkte eller indirekte til angriberen.  

Konsekvens 

Der er et eksempel på, at en angriber har haft succes med at hacke en e-

mailkonti ved en leverandør til sektoren og med succes misbrugt denne adgang 

til økonomisk kriminalitet.   

Kilder 
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/business-
email-compromise 

Figur 12 Der er ikke en risiko for, at denne begivenhed påvirker kontinuiteten af 
sundhedsydelserne. Dog er der en høj risiko for, at den enkelte medarbejder eller 
organisation lider finansielle tab. Ofte svindles der for lidt større beløb i  de tilfælde. 
hvor en konti/bruger er kompromitteret i forhold til CEO fraud. 
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Bevidst medarbejder 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 
Bevidst medarbejder 

Taktik 
Medarbejder udnytter legitime adgange til uberettigede opslag i 

personoplysninger. 

Tidspunkt 2019, 2020. 

Teknikker 

Hvert år er der medarbejdere i sundhedssektoren, der laver uberettigede opslag 

for se helbredsoplysninger på kendte personer eller personer i medarbejderens 

omgangskreds. Det sker for alle aktører, hvor medarbejderne har adgang til 

følsomme helbredsoplysninger.  

Konsekvens 

På grund af sektorens foranstaltninger, fx Min Log, opdages det ofte, når en 

medarbejder laver uberettigede opslag. For sektoren er der en regulatorisk-, 

finansiel- og omdømmemæssig risiko. For borgeren er der en risiko for, at 

personlige og fortrolige forhold kan blive afsløret, hvilket indirekte kan påvirke 

vedkommendes frihedsrettigheder og lede til vrede, sorg, chok, forskrækkelse 

eller andre ikke-behandlingskrævende gener (f.eks. følelsen af eksponering, 

sårbarhed og magtesløshed/afmagt). 

Kilder 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-
nyheder/Sider/215-borgere-kontaktes-om-ulovligt-kig-i-patientjournaler.aspx 
 
https://www.sundhed.dk/borger/service/nyheder-fra-sundheddk/nyheder/ved-
du-hvem-der-kigger-i-journal/ 

  

Figur 13 Der er ikke en risiko for, at denne begivenhed påvirker kontinuiteten af 
sundhedsydelserne. 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/215-borgere-kontaktes-om-ulovligt-kig-i-patientjournaler.aspx
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/215-borgere-kontaktes-om-ulovligt-kig-i-patientjournaler.aspx
https://www.sundhed.dk/borger/service/nyheder-fra-sundheddk/nyheder/ved-du-hvem-der-kigger-i-journal/
https://www.sundhed.dk/borger/service/nyheder-fra-sundheddk/nyheder/ved-du-hvem-der-kigger-i-journal/
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CEO fraud 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 
CEO fraud 

Taktik Phishing og økonomisk kriminalitet 

Tidspunkt 2019, 2020. 

Teknikker 

Både op til sommerferien, i sommerferien, op til jul og i helligdagene samt andre 

dage rammes aktører i sektoren af forsøg på CEO fraud. Der er eksempler på, at 

en medarbejder er blevet bedt om at betale for gavekort eller ydelser af en 

angriber, der udgiver sig for at være en direktør. Typisk er de her angreb 

målrettet, og gavekort bliver indløst med det samme, som angriberen modtager 

gavekortet. 

Konsekvens Der er eksempler på, at det har ledt til finansielle tab.  

Kilder Ikke offentlig 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Der er ikke en risiko for, at denne begivenhed påvirker kontinuiteten af 
sundhedsydelserne. Dog er der en høj risiko for, at den enkelte medarbejder eller 

organisation lider finansielle tab. 
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Vishing 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 

’Vishing’ med henblik på berigelses kriminalitet.  

Taktik Opkald til medarbejdere 

Tidspunkt September 2020 

Teknikker 

En form for phishing. Opkald der foretages over VoIP, denne teknik er også 

kendt som Vishing. Der er en sammenskrivning af Voice og Phishing. 

 

Medarbejdere modtager et opkald, hvor en stemmer beder medarbejderen om 

at trykke på en tast. Opkaldene har været et bånd der bliver afspillet med 

engelsk tale. Ud fra det medarbejderne bliver spurgt om vurderes det at være 

mest sandsynligt at formålet med opkaldene er at indsamle personhenførbare 

informationer og især oplysninger, der kan bruges til at stjæle penge fra 

medarbejderen.  

  

Konsekvens Der er ikke eksempler på tab. Der er dog en risiko for finansielle tab.  

Kilder 

Potentielt kan Vishing anvendes til mere alvorlige angreb, hvor der spredes 
malware. Det er fx set med opkald gennem appen WhatsApp. 
- https://www.wired.com/story/whatsapp-hack-phone-call-voip-buffer-

overflow/ 
- https://us.norton.com/internetsecurity-online-scams-

vishing.html#:~:text=During%20a%20vishing%20phone%20call,to%20help%
20you%20install%20software. 

 

  

Figur 15 Der er en risiko for at medarbejdere og borgere lider finansielle 
tab.  

https://www.wired.com/story/whatsapp-hack-phone-call-voip-buffer-overflow/
https://www.wired.com/story/whatsapp-hack-phone-call-voip-buffer-overflow/
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Tyveri af NemID oplysninger 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 

Tyveri af NemID-oplysninger 

Taktik Smishing mod borgere og typosquatting af sundhedssektorens domæner  

Tidspunkt Fra den 10 marts 2020 og fortsat. 

Teknikker 

Angrebene foregik typisk sådan, at modtagerne fik en sms om, at de havde fået 

post fra Sundhedsstyrelsen, og at de skulle logge på med deres NemID for at 

læse beskeden. SMS’en indeholdte et link til en falsk hjemmeside, der udgav sig 

for at være Sundhedsstyrelsens officielle hjemmeside. På den måde skulle 

borgerne snydes til at oplyse deres bruger-id og adgangskode til NemID og 

efterfølgende uploade et billede af deres nøglekort. 

Konsekvens 

Aktører i sektoren lider tab af omdømme og tillid, og borgerne risikerer 

identitetstyveri, identitetssvig, økonomiske tab og negativ påvirkning af ære og 

omdømme 

Kilder https://www.sst.dk/da/Om-os/Databeskyttelsespolitik/SMS-misbrug-_-
phishing-angreb-paa-Sundhedsstyrelsen 

 

  

Figur 16 Der er ikke en risiko for, at denne begivenhed påvirker 
kontinuiteten af sundhedsydelserne. Dog er der en høj risiko for den 
enkelte registrerede, der kan lide finansielle tab eller negativ påvirkning af 
privatlivet. 
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Misinformation 

Nærhed Dansk 

Type af 

hændelse 

Desinformation, misinformation, fake news eller påvirkningskampe 

Taktik 
En kombination af phishing og vishing med henblik på påvirkning af 

medarbejdere  

Tidspunkt Marts 2020. 

Teknikker 

Kampagnen blev initieret med en mail, der på dansk anklagede andre nationer 

for at stå bag spredningen af zombie-virussen kendt som COVID-19. Ud over at 

indholdet af mailen straks gav anledning til, at medarbejderne ikke havde tillid 

til indhold eller afsender, var der også en masse sproglige fejl. Derfor blev 

mailen hurtigt arkiveret som ondsindet. Da ”Gregor” så fulgte op med en 

opringning til medarbejderne, fik det alligevel flere til at kigge på mailen igen og 

enkelte klikkede også på linket til denne mands hjemmeside.  

Konsekvens 

Heldigvis var der ikke malware på hjemmesiden, og formålet med hjemmesiden 

vurderes at være afgrænset til at sprede misinformation. DCIS vurderer, at der 

ikke er en risiko for, at borgere eller medarbejdere finder hjemmesiden 

troværdig. 

Kilder Ikke offentlig 

 
  

Figur 17 Der er en risiko for folkesundheden og negativ påvirkning af 
borgernes tillid til sundhedssektoren. Truslen er sjældent forbundet med 
misbrug af net- og informationssystemer, og det vurderes, at risikoen i den 
sammenhæng er lav. 
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Sundhedssektorens risikobillede 2019 - 2020 
 

I det nationale risikobillede fremgår det, at cyberhændelser foregår hver dag, men 

at langt størstedelen afværges af beskyttende foranstaltninger. Det fremgår 

endvidere, at ved selv mindre svagheder, fejl eller uopmærksomhed kan det gå 

galt, og nedbrud på hardware og systemfejl kan opstå uden varsel.  

Overordnet set vurderes nedenstående trusselstyper eller -aktører at være 

relevante for risikobilledet for sundhedssektoren data, net- og informations-

systemer2: 

 ’Cyberspionage’ omfatter aktioner målrettet mod at indhente informationer, 

herunder følsomme og klassificerede informationer, intellektuel ejendom,  

forretningsplaner mv. Cyberspionage søges gennemført i det skjulte, og ofte 

har ofret ikke kendskab til aktionen og dens omfang. Motivationen bag cyber-

spionage kan være både strategisk, politisk og økonomisk betinget. 

 ’Cyberkriminalitet’ er handlinger, hvor IT bruges til at begå kriminalitet mod 

myndigheder, borgere og private virksomheder. Cyberkriminalitet er ofte 

motiveret af økonomisk vinding. 

 ’Cyberterror’ omfatter handlinger som bruger IT med det formål at skabe 

opmærksomhed på terrorgruppers sag gennem voldsomme handlinger, som 

medfører fysisk destruktion eller drab. 

 ’Aktivister’. Cyberaktivisme har til formål at formidle et holdningsmæssigt  

eller politisk budskab gennem cyberangreb. Cyberaktivisme er typisk 

fokuseret på enkeltsager og personer, organisationer eller virksomheder, som 

aktivisterne opfatter som modstandere af deres sag. 

 ’Bevidste insidere’ er medarbejderen eller en samarbejdspartner som har 

adgang til data eller net- og informationssystemer, hvor de sikkerheds-

mekanismer, der beskytter mod udefrakommende angreb, ikke har effekt på 

grund af insiderens adgang.  

 ’Ubevidste insidere’ er medarbejderen, der begår utilsigtede fejl. Det kan 

være medarbejderen, som på grund af uklare eller manglende 

sikkerhedspolitikker og/eller manglende uddannelse, bryder organisationens 

sikkerhedspolitikker. Det kan også være teknikeren, som laver en fejl på grund 

af manglende træning og/eller kendskab til det konkrete net- og 

informationssystem. 

 ’Tekniske fejl’ kan være fejl pga. utilstrækkelig kapacitet og/eller fejl i soft- og 

hardware.  

 ’Leverandørsvigt’, leverandører kan svigte fx på grund af 

uoverensstemmelser, fejl, konkurs eller hændelser. 

 ’Forsyningssvigt’ kan omhandle tele- og dataforbindelser, strøm, vand, 

varme, ventilation mv. 

 

 

                                                                 

2 Naturhændelser, brand, forsyningssvigt, nukleare ulykker, højvirulente sygdomme og ulykker med 
kemiske stoffer vurderes ikke at være relevante for denne trusselsvurdering. 



TLP:GREEN 

TLP:GREEN  
Modtageren må dele informationerne internt i sine egne organisationer eller med samarbejdspartnere inden for sin egen sektor. 

 Side 24 af 46 

 

Ved hver trusselsvurdering er sektorens risikobillede illustreret i en figur med 

titlen ’Risikobillede’. For hver trussel gælder det, at nogle elementer ved 

hændelsen i særlig grad bidrager til at forstå risikoen. Risikobilledet dannes ved at 

vurdere fem faktorer: 

 ’Hyppighed og trusselsniveau’ af hændelser. Forekommer hændelser af 

denne type ofte, eller hvor sandsynligt er det at en hændelse vil forekomme 

på baggrund af en vurdering af en mulig angribers adgang, kapacitet og 

hensigt? 

 ’Sårbarheden’ er en vurdering af sektorens mulighed for at modstå et angreb. 

Kan sektoren forudse, forebygge, opdage og håndtere truslen? 

 ’Sandsynlighed’ er en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at en hændelse vil 

forekomme på baggrund af en utilsigtet begivenhed eller et angreb. 

Sandsynlighed findes ved at sammenholde trusselsvurderingen med sårbar-

hedsvurderingen. 

 ’Konsekvenser’ såfremt truslen leder til en hændelse. Konsekvens vurderes i 

forhold til tab af borgernes tillid til sektoren og mulige negative konsekvenser 

for sektorens omdømme, sektorens serviceniveau, lov-, regel- og 

kontraktbrud eller negative konsekvenser for borgernes privatliv, liv og 

helbred. 

 ’Risiko’ er et produkt af de mulige konsekvenser og sandsynlighed, hvor de 

mulige konsekvenser prioriteres over sandsynlighed. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Risikoen findes ved at sammenholde de mulige 
konsekvenser med sandsynligheden. 

Tabel 2 Sandsynligheden findes ved at sammenholde 

trusselsniveauet med sårbarheden. 
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Malware 
Malware eller "ondsindet software/kode" er et begreb, der dækker over et 

ondsindet program eller kode, som er skadelig for net- og informations-

systemer eller anvendes til at få uautoriseret adgang.  

Der findes mange forskellige former for malware, fx malware, der er kendt som 

eller anvendes i forbindelse med crypto mining, Remote Access Trojan, 

Spyware, Botnet, Banking Trojan, Backdoor, Trojan, Worm. Malware kan have 

særlige egenskaber, fx er der malware, der fungerer uden at placere 

eksekverbar programkode. Denne type malware er kendt som ”Fileless 

malware”. Der er en øget tendens til, at denne type malware indgår i cyber-

kriminelles angreb3. 

Malware kan have egenskaber som en virus, hvilket vil sige, at den spreder sig 

fra enhed til enhed. Malwaren kan også have trojanske egenskaber, hvilket vil 

sige, at den er i stand til at udgive sig for at være legitim, mens den spreder sig 

selv fra enhed til enhed. Noget af den mest avancerede malware er polymorf 

eller metamorfisk i den forstand, at malwaren løbende ændrer signatur for at 

undgå detektering. 

I 17 % af alle databrud vurderes det, at malware har været involveret, og ofte 

er der blevet anvendt en kombination af flere forskellige typer af malware.  

Et angreb kan fx involvere PowerShell (Fileless malware) til at få adgang, 

Emotet (Botnet og modular downloader) til opnå kontrol og downloade  

                                                                 

3 https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-
landscape 
4 https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2020-data-breach-investigations-report.pdf 

anden malware såsom TrickBot (oprindelige banking Trojan) til at undgå 

detektering, samt indsamling og læk af data, og sidst Ryuk (ransomware) til at 

kryptere filer 4, 5, 6 .  

Risikobillede  

Sundhedssektoren rammes hver dag af angreb, hvor der indgår malware, og 

det vurderes at angreb eller skadevoldende aktivitet også fremadrettet er 

FORVENTET.  

5 https://fe-
ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Trusselsvurdering_Hackere_misbruger_legitime_programmer.
pdf 
6 https://www.bankinfosecurity.com/emotet-ryuk-trickbot-loader-ransomware-banker-trifecta-a-
14126 

Figur 18 Risikobillede for malware. 
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Malware anvendes ofte i hændelser, der er forbundet med alvorlige 

konsekvenser for den organisation, der bliver ramt og de borgere, hvorom der 

behandles oplysninger.  

Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger overordnet set 

er delvist effektive. Der kan være omstændigheder ved et malwareangreb, 

hvor særlige hensyn kan påvirke sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet i 

mindre grad. Det vurderes, at der er en MIDDEL sårbarhed. 

Angreb med malware vurderes at have potentiale til at kunne forsage 

ALVORLIGE konsekvenser. 

Ransomware 
Ransomware er ondsindet software eller kode, der krypterer filer og gør dem 

utilgængelige. Hvorefter. en angriber kræver løsepenge for at levere en nøgle, 

der kan åbne for adgang til eller dekryptere de filer, som er omfattet af 

angrebet.  

Interpol vurderer, at cyberkriminelle i stigende grad anvender malware, der 

påvirker kontinuiteten af net- og informationssystemer i kritisk infrastruktur og 

sundhedssektoren. Interpol angiver, at cyberkriminelle er motiveret på grund 

af potentialet for stor påvirkning og økonomisk afkast. Af den malware, der 

ramte sundhedssektoren globalt i 2018, vurderes 85 % at være ransomware.  

I de første to uger af april 2020 var der en stigning i ransomwareangreb7 . 

Herunder eksempler på angreb hvor leverandører, og særligt Managed Service 

Providers (MSP’er), var mål for målrettede ransomwareangreb. Der er også 

                                                                 

7 https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-
of-cyberattacks-during-COVID-19 
8 https://www.zdnet.com/article/at-least-13-managed-service-providers-were-used-to-push-
ransomware-this-year/ 

flere eksempler fra udlandet, hvor sundhedssektoren har været udsat for 

målrettede angreb8, 9. 

Flertallet af angribere fastsætter en løsesum på baggrund af konkrete 

vurderinger, hvor beløbet fastsættes alt efter, hvad angriberne vurderer, de 

kan få10. Ransomware kan lede til alvorlige konsekvenser og forstyrre driften 

ved den enkelte klinik, eller i værste fald ramme sundhedssektorens væsentlige 

og/eller fælles infrastruktur og dermed forstyrre kontinuiteten af de samlede 

sundhedsydelser.  

9 https://www.tetradefense.com/incident-response-services/cause-and-effect-when-an-managed-
service-provider-msp-falls-victim-to-ransomware/ 
10 https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-
of-cyberattacks-during-COVID-19 

Figur 19 Risikobillede for ransomware. 
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Ved ransomwareangreb indsamles der ofte fortrolige og følsomme 

oplysninger, som kan blive lækket på hjemmesider, der drives af angriberen 

eller andre ondsindede aktører. Hjemmesiderne er offentligt tilgængelige på 

internettet og ofre trues med at skulle betale penge for at undgå 

offentliggørelse. Betaling er dog ikke en garanti for, at oplysninger ikke lækkes 

på et senere tidspunkt, eller at eventulle bagdøre ikke sælges til andre 

angribere.11, 12, 13. 

Der er også eksempler på, at angribere sælger adgange eller bagdøre til 

sundhedssektorens net- og informationssystemer med henblik på, at en køber 

kan anvende adgangene til at udføre ransomware eller andre angreb. 

Nedenstående aktører har forsøgt at sælge helbredsoplysninger eller adgange 

over det mørke internet inden for en afgrænset periode i 2020:  

 Aktør “Vasyl” i juni 2020 

 Aktør “Teamkelvinsecteam” i juni 2020 

 Aktør “WhitePow3er_CLuB and” i maj 2020 

 Aktør “Cryzaa” I maj 2020 

 

Risikobillede 

Da sektoren er mål for ransomware flere gange om året, vurderes trussels-

niveauet at være MEGET HØJ og skadevoldende aktivitet er FORVENTET.  

Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger overordnet set 

er delvist effektive. Der kan være omstændigheder ved et malwareangreb, 

hvor særlige hensyn kan påvirke sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet i 

mindre grad. Det vurderes, at der er en MIDDEL sårbarhed. 

Det er usikkert, om et ransomware angreb skal klassificeres som et destruktiv 

angreb, da en hændelse vurderes at kunne lede til en kompromittering af 

sektorens mest væsentlige forpligtelser over for borgere, og borgerne kan 

opleve en betydelig forringelse af én eller flere forventede services.  

Det er ikke klart fra sektorens sårbarheds- og risikoanalyser, om et ransom-

wareangreb kan ødelægge eller kompromittere data eller software, således at 

de ikke kan anvendes uden væsentlig genopretning og derved lede til død eller 

personskade. I vejledningen til regioner og kommuner om planlægning af 

sundhedsberedskabet fremgår det, at regioner og kommuner bør have 

planlagt nødprocedurer ved nedbrud af IT og have alternativer til vitale IT-

baserede systemer klar. Fx brug af papirjournaler, nedlukning af elektive 

operationer mv. I teorien bør et ransomwareangreb derved ikke forstyrre 

kritiske sundhedsydelser direkte. Det vurderes, at sundhedssektorens 

sikkerhedsforanstaltninger overordnet set er delvist effektive. Der kan være 

omstændigheder ved et ransomwareangreb, hvor særlige hensyn kan påvirke 

sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet i mindre grad. Det vurderes, at et 

ransomwareangreb kan lede til ALVORLIGE konsekvenser. 

 

                                                                 

11 https://www.fbi.gov/audio-repository/ftw-podcast-ransomware-082219.mp3/view 
12 https://us-cert.cisa.gov/Ransomware 

13 zdnet.com/article/ransomware-gang-publishes-tens-of-gbs-of-internal-data-from-lg-and-xerox/ 
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Udnyttelse af legitim software 
Stater og cyberkriminelle kan finde på at misbruge ofrenes egne programmer til at 

udføre cyberangreb. I denne type angreb udnyttes enten de programmer, som 

følger med styresystemet, eller programmer, som ofret selv har installeret. 

Dermed udnyttes de programmer, som ofret ellers anser for legitime. Denne 

angrebsteknik kaldes også ’living off the land’, fordi hackerne så at sige ’opererer’ 

ved at udnytte de programmer, der allerede findes på ofrets systemer. ‘Fileless 

malware’ er malware, som udnytter muligheden for at gemme sig i legitimt 

software og scripts for derefter at udføre ondsindet aktivitet, mens de legitime 

programmer fortsætter med at køre14.  

Risikobillede 

Der er mange eksempler på, at PowerShell eller Malicious Documents (Maldoc), 

oftest PDF og Microsoft office dokumenter, udnyttes i forskellige angreb.15 Det 

kan både være angreb, hvor angriberen forsøger at sprede anden malware, som 

fx cryptominers16, ransomware17, bagdøre18, botnets19, trojansk spyware20, eller 

angreb hvor der ikke indgår anden malware. Det er muligt, da teknikken kan 

bruges af angriberen til at opnå samme mål, som hvis de havde angrebet med 

malware.21 Det vurderes, at der er en MEGET HØJ hyppighed. 

Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger overordnet set er 

delvist effektive. Der kan være omstændigheder ved et malwareangreb, hvor 

                                                                 

14https://us.norton.com/internetsecurity-malware-what-is-fileless-malware..html 
15https://fe-
ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Trusselsvurdering_Hackere_misbruger_legitime_programmer.pdf 
16https://blog.comodo.com/pc-security/cryptomining-executed-through-legitimate-software/ 
17https://www.microsoft.com/security/blog/2020/04/28/ransomware-groups-continue-to-target-
healthcare-critical-services-heres-how-to-reduce-risk/ 
18https://www.vice.com/en_us/article/pan9wn/hackers-hijacked-asus-software-updates-to-install-
backdoors-on-thousands-of-computers 

særlige hensyn kan påvirke sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet i mindre 

grad. Det vurderes, at der er en MIDDEL sårbarhed. Mange af de hacking- eller 

malwareangreb som målrettes eller rammer sundhedssektoren, anvender denne 

teknik til indledningsvist at kompromittere ofre, hvorfor de mulige konsekvenser 

vurderes at være ALVORLIGE. De mulige konsekvenser ved angreb med udnyttelse 

af legitim software vurderes derved at kunne være MEGET ALVORLIGE.  

19https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fake-office-activation-wizard-docs-used-to-spread-
emotet-trojan/ 
20https://blog.checkpoint.com/2020/04/09/march-2020s-most-wanted-malware-dridex-banking-trojan-
ranks-on-top-malware-list-for-first-time/ 

21https://fe-
ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Trusselsvurdering_Hackere_misbruger_legitime_programmer.pdf 

Figur 20 Risikobillede udnyttelse af legitimt software. 
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Remote Code Execution 
Remote Code Execution (RCE) omhandler en begivenhed, hvor angriberen på 

afstand, typisk over internettet, udnytter en sårbarhed til at eksekvere ondsindet 

code eller software i det miljø, der angribes.  

En angriber kan anvende en teknik kaldet ”code injection” til at eksekvere ond-

sindet kode i et RCE-angreb, hvorved angriberen er begrænset af de muligheder, 

der er med den kode, der anvendes. Angriberen kan også anvende ”command 

injection”, hvorved en angriber kan eksekvere ondsindet kode i operativsystemet 

gennem en sårbar applikation. Ved denne type angreb får angriberen mulighed 

for at eksekvere system commands uden at skulle introducere egen kode.22 

Risikobillede 

Der opdages løbende nye sårbarheder, som kan udnyttes af angribere til at 

eksekvere ondsindet kode eller software i et offers net- og informations-

systemer23, 24. Det vurderes at der en MEGET HØJ hyppighed.  

Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger overordnet set er 

delvist effektive, og der er en MIDDEL sårbarhed. Der kan være omstændigheder 

ved et RCE-angreb, hvor særlige hensyn kan påvirke sikkerhedsforan-

staltningernes effektivitet i mindre grad. 

Angreb, der anvender denne teknik, er ofte meget alvorlige, da denne form for 

angreb kan give angriberen fuld kontrol af store dele af det miljø, der angribes. 

Det vurderes, at de mulige konsekvenser ved RCE-angreb er ALVORLIGE. 

 

  

                                                                 

22  https://owasp.org/www-community/attacks/Command_Injection 
23 https://support.microsoft.com/da-dk/help/4569509/windows-dns-server-remote-code-execution-
vulnerability 

24 https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-gnu-c-library-could-allow-for-remote-code-
execution_2020-105/ 

Figur 21 Risikobillede for Remote Code Execution. 
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Supply Chain Attack  
Ved et Supply Chain Attack forsøger en angriber at kompromittere net- og 

informationssystemer i en forsyningskæde for at nå deres mål.  Baggrunden 

for dette angreb kan være, at en angriber vurderer, at leverandører til en 

virksomhed er mere sårbare over for angreb end det primære mål, og dermed 

forsøger angriberen at finde og udnytte et svagt punkt 25 . Angrebet mod 

GlobalConnect er et eksempel på et Supply Chain Attack, hvor angriberen 

udnyttede en sårbarhed ved en leverandør til at skaffe sig adgang til flere 

virksomheder. Herefter solgte denne angriber sin adgang til andre ondsindede 

aktører, og en af dem valgte at foretage et ransomwareangreb mod Amgros. 

Risikobillede 

Over de seneste par år er der opstået en trend, hvor hackere målrettet går 

efter Managed Service Providers (MSP) for at kompromittere en leverandør, 

der giver adgang til mange forskellige ofre. Angrebene mod en MSP udføres 

ofte af APT’er (avancerede og vedvarende trusselsaktører), som bruger tid på 

at rekognoscere, undvige detektering, eskalere privileger, bevæge sig på tværs 

af miljøer, indsamle data, opnå kontrol, lække data og kryptere data. Det 

vurderes. at der en MEGET HØJ hyppighed, og ondsindede aktører forventes 

også fremadrettet at forsøge at udnytte sektorens supply chain i angreb. 

Sundhedssektoren benytter sig af mange leverandører, der forsyner både IT-

systemer og infrastruktur, og den fortsatte drift af nationale og andre større 

net- og informationssystemer er direkte afhængig af leverandører. Et angreb 

                                                                 

25 https://www.bitsight.com/blog/fbi-alerts-companies-of-cyber-attacks-supply-chains 

mod forsyningskæden vurderes at kunne lede til ALVORLIGE konsekvenser ved 

at kompromittere IT-understøttelsen af sundhedsydelserne. 

Sundhedssektoren er generelt sårbar over for sådanne angreb på grund af 

manglende fælles basiskrav til styring og opfølgning på leverandørernes 

sikkerhed. Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger 

overordnet set er delvist effektive, og der er en MIDDEL sårbarhed. De mulige 

konsekvenser ved et supply chain attack vurderes at være ALVORLIGE da en 

kompromittering af sektorens leverandører kan påvirkede den fortsatte drift af 

væsentlige tjenester. Herunder regionale og nationale systemer. 

Figur 22 Risikobillede for supply chain attack. 
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Phishing 
Helt overordnet set er phishing en form for social engineering, der dækker over 

flere teknikker. Angriberen anvender phishing i et forsøg på at lokke deres ofre til 

at klikke på et ondsindet link, åbne en fil med ondsindet kode eller snyde deres 

ofre til at udlevere fortrolige eller følsomme informationer.  

Typer af Phishing: 

 Spear Phishing: Et målrettet phishing-angreb 

 Vishing: Phishing, der gør brug af tale, fx over telefonen 

 Smishing: Phishing over SMS. 

De fleste ransomwareangreb initieres med et phishing-angreb, hvor en 

medarbejder lokkes til at trykke på et link eller åbne et ”lure document”. Et lure 

document er bevidst designet til at lokke en person til at åbne dokumentet. I nogle 

tilfælde kan det være nok til, at systemer inficeres med en trojan, der 

kommunikerer med en command-and-control (C2) server, som senere udnyttes af 

den ondsindede aktør til at øge sin tilstedeværelse, eskalere privilegier og bevæge 

sig på tværs af net-og informationssystemer26.  

Risikobillede  

Sektoren er hver eneste dag mål for et utal af phishing-angreb. Det vurderes, at 

der er en MEGET HØJ hyppighed, og ondsindede aktører forventes også 

fremadrettet at anvende phishing, især via e-mails, i deres angreb mod sektoren. 

I nogle tilfælde spoofer en angriber en aktør i sektoren og sender e-mails, der 

udgiver sig for at være legitime e-mails, til borgere og andre aktører.  

 

Dette er den danske sundhedssektor sårbar overfor, da mange aktører ikke er har 

implementeret DMARC. De fleste aktører i sektoren har implementeret tekniske 

løsninger til at blokere for phishing, men det er ikke muligt at undgå phishing-e-

mails fuldstændigt og sektoren har flere hundredetusinde medarbejdere med vidt 

forskellige forudsætninger inden for cyber- og informationssikkerhed.  

Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger overordnet set er 

delvist effektive, og at der er en MIDDEL sårbarhed. 

Mange af de hacking- eller malwareangreb, som målrettes eller rammer 

sundhedssektoren, anvender phishing til indledningsvist at få adgang til sektorens 

net- og informationssystemer, hvorfor de mulige konsekvenser vurderes at være 

ALVORLIGE.  

                                                                 

26 https://www.zdnet.com/article/hackers-target-security-researchers-with-malware-laden-document/ 

Figur 23 Risikobille for phishing. 
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Botnets 

Et ’Botnet’ er en sammenkobling af flere enheder over internettet, der sammen 

eller uafhængigt kører en eller flere ’bots’. En ’bot’ er kode eller software, som 

kører nogle automatiske processer, der typisk er simple.  

Der findes mange forskellige ’bots’ og ’botnets’, der anvendes til forskellige formål 

i forbindelse med angreb mod sundhedssektoren. ’Bots’ anvendes til Denial-of-

Service (DDoS) angreb, stjæle data, sende spam og til at give angriberen adgang til 

enheder og dens forbindelser.  

Risikobillede 

Et meget stort ’botnet’, oprindeligt udviklet til at stjæle bankoplysninger, har inden 

for det sidste år været brugt til at indsamle og stjæle følsomme 

sundhedsoplysninger og til at udføre ransomware-angreb27. Et andet ’botnet’ har 

været anvendt til at udføre det største DDoS-angreb i historien 28 .   

Det vurderes, at der en MEGET HØJ hyppighed, og at ondsindede aktører 

fremadrettet vil anvende botnets i angreb mod den danske sundhedssektor.  

Det vurderes, at sundhedssektorens sikkerhedsforanstaltninger overordnet set er 

delvist effektive.  

Der kan være omstændigheder ved et målrettet angreb med avanceret malware, 

og hvor der indgår botnets, hvor særlige hensyn kan påvirke sikkerhedsforanstalt -

ningernes effektivitet i mindre grad. Det vurderes, at der er en MIDDEL sårbarhed. 

Mange af de hacking- eller malwareangreb, som målrettes eller rammer sundheds-

sektoren, anvender botnets til at stjæle data, sende spam og til Command and 

Control, hvorfor de mulige konsekvenser vurderes at være ALVORLIGE. 

 

                                                                 

27 https://www.zdnet.com/article/emotet-botnet-returns-after-a-five-month-absence/ 28 https://www.bbc.com/news/technology-53093611 

Figur 24 Risikobillede for botnets. 
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Fejl 
Fejl omfatter dårlig proces, uforudsete fejl, fejlkonfigurering, tryk på forkert 

funktion/knap eller utilsigtet adgang til oplysninger, fx pga. fejlindtastning eller 

fejljournalisering af oplysninger.  

Fejl kan også være, hvis medarbejderen i god tro vælger at dele sit password med 

kolleger, undlader at følge koncernens regler for udformning af sikre passwords 

eller overfører følsomme data via private e-mailkonti eller usikre medier. Det 

kunne fx være forretningsdata, der sendes til en privat e-mail for at kunne arbejde 

hjemme på egen pc.  

Risikobillede 

Størstedelen af NIS-indberetninger har været pga. fejl begået af teknisk personale 

under ændringer eller opdatering af net- og informationssystemer. Der er 

eksempler på, at fejl kan lede til en kompromittering af både integritet og 

tilgængelighed, og der er også eksempler på, at fejl både kan ramme nationale 

sundhedsløsninger og centrale løsninger ved aktørerne29, 30. Ved hændelser med 

integritetsfejl er der ofte gået et par dage, inden hændelsen er kendt, og det kan 

tage lang til at opklare hændelsens omfang.  

Ved hændelser med tab af tilgængelighed har det vist sig, at fejl ofte påvirker 

kontinuiteten af sundhedsydelserne. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens 

”Planlægning af sundhedsberedskab” til regionerne og kommuner, at man bør 

have planlagt nødprocedurer ved nedbrud af IT og alternativer til vitale IT-

baserede systemer, fx brug af papirjournaler og nedlukning af elektive 

operationer.  

                                                                 

29 https://www.berlingske.dk/danmark/it-fejl-gav-forkerte-medicinoplysninger-for-2310-
patienter?referrer=RSS 

På baggrund af de mindre hændelser der har været, vurderes det, at afhæn-

gigheden af net- og informationssystemer er høj, og at nedbrud pga. fejl hurtigt 

kan påvirke kontinuiteten af sundhedsydelserne.  

Det vurderes, at der er et MEGET HØJT trusselsniveau eller hyppighed kombineret 

med en HØJ sårbarhed både i forbindelse med teknisk personale, kliniske 

medarbejdere og administrativt personale. Fejl begået af teknisk personale, både 

ved aktører i sundhedssektoren og leverandører, vurderes at kunne lede til 

hændelser med ALVORLIGE konsekvenser, men det vurderes at være mest 

sandsynligt, at en fejl leder til en hændelse med MODERATE konsekvenser. 

30 https://dagensmedicin.dk/46-fik-forkert-dosis-hjertemedicin-som-foelge-af-fejl-i-sundhedsplatformen/ 

Figur 25 Risikobillede for fejl. 
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Misbrug af legitime adgange 
Medarbejderne kan af flere grunde vælge at handle imod behandlingsinstrukserne 

og således behandle data til usaglige eller ulovlige formål. Der er især en risiko i 

forbindelse med behandlingen af helbredsoplysninger og ved økonomisystemer 
31, 32, 33. 

Risikobillede 

Der er flere gange set eksempler på uberettigede opslag, og det vurderes der er 

en MEGET HØJ hyppighed. Der er ikke nye eksempler på misbrug af legitime 

adgange til økonomisk svindel i sektoren, og det vurderes at der er en meget lav 

sårbarhed.34  

På grund af sektorens foranstaltninger, fx Min Log, opdages det ofte, når en 

medarbejder laver uberettigede opslag, og det vurderes, at der er en LAV 

sårbarhed.  

For sektoren er der en regulatorisk-, finansiel- og omdømmemæssig risiko, og for 

borgeren er der en risiko for at personlige og fortrolige forhold kan blive afsløret, 

hvilket indirekte kan påvirke vedkommendes frihedsrettigheder og lede til vrede, 

sorg, chok, forskrækkelse eller andre ikke-behandlingskrævende gener (f.eks. 

følelsen af eksponering, sårbarhed og magtesløshed/afmagt).  

Det vurderes, at der kan forekomme hændelser med MODERATE konsekvenser. 

 

  

                                                                 

31 https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/215-borgere-kontaktes-
om-ulovligt-kig-i-patientjournaler.aspx 
32 https://www.tvmidtvest.dk/tv-2/undersoegelse-bekraefter-omfattende-svindel-i-forsvaret 
33 https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-rapport-konkluderer-saadan-kunne-britta-nielsen-svindle-120-
millioner-kroner-i-25 

34 På grund af sektorens foranstaltninger fx Min Log opdages det ofte når en medarbejder laver 
uberettigede opslag. For sektoren er den en regulatorisk-, finansiel- og omdømmemæssig risiko. For den 
borgeren er der en risiko for at personlige og fortrolige forhold vil kan blive afsløret, hvilket indirekte kan 
påvirke vedkommendes frihedsrettigheder og grundlæggende rettigheder og lede til vrede, sorg, chok, 
forskrækkelse eller andre ikke-behandlingskrævende gener (f.eks. følelsen af eksponering, sårbarhed og 
magtesløshed/afmagt). 

Figur 26 Risikobillede for misbrug af legitime rettigheder. 
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Datalæk 

Et datalæk er et utilsigtet læk af interne, fortrolige- eller følsomme oplysninger. I 

sundhedssektoren kunne det fx være læk af helbredsoplysninger, forskningsdata 

eller læk af data om medarbejdere. 

Risikobillede 

Der sker hvert år mange læk af især personoplysninger i den danske 

sundhedssektor. DCIS har dog ikke overblik over omfanget af datalæk, da det ikke 

indrapporteres til DCIS. Ifølge Verizon’s ”Data-breach investigations report” er der 

til dem indrapporteret 521 datalæk i løbet af det sidste år, hvilket er en signifikant 

stigning.  

Det vurderes, at der er en MEGET HØJ hyppighed. 

De fleste datalæk forårsages af fejl, fx når en medarbejder sender en mail til den 

forkerte modtager eller vedhæfter den forkerte fil35. En del af de datalæk, der sker 

i sektoren, sker på grund af medarbejdere, der misbruger legitime adgange til 

uberettiget at se fortrolige eller følsomme oplysninger36. Der er også situationer, 

hvor der sker, eller der er en risiko for, datalæk på grund af manglende sikkerhed 

gennem design eller standardindstillinger.37 Det vurderes, at sundhedssektorens 

sikkerhedsforanstaltninger overordnet set er delvist effektive, og at der er en 

MIDDEL sårbarhed. 

På baggrund af de hændelser der har været, som er offentliggjort i medierne, 

forventes det, at sektoren også i løbet af det næste år rammes af en hændelse på 

                                                                 

35 https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2020-data-breach-investigations-report.pdf 
36 https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/215-borgere-kontaktes-
om-ulovligt-kig-i-patientjournaler.aspx 

grund af datalæk. Det vurderes, at en hændelse vil lede til længerevarende negativ 

omtale, der medfører presseomtale i større medier og tab af image. For den 

enkelte borger kan datalæk lede til vrede, sorg, chok, forskrækkelse, social 

eksklusion, identitetstyveri, identitetssvig eller andre ikke-behandlingskrævende 

gener (f.eks. følelsen af eksponering, sårbarhed og magtesløshed/afmagt).   

Det vurderes, at der kan forekomme hændelser med MODERATE konsekvenser. 

37 https://itwatch.dk/ITNyt/Politik/article12243011.ece 

Figur 27 Risikobillede for datalæk. 
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Spionage 
DCIS har i 2020 udgivet to trusselsbriefinger om spionage og sendt et varsel efter 

opfordring fra CFCS. Generelt vurderer CFCS, at truslen for spionage mod sund-

hedssektoren er MEGET HØJ. CFCS skriver, at fremmede stater bl.a. har interesse 

i at stjæle forskningsdata og intellektuel ejendom fra sektoren38.  

Risikobillede 

Under en global sundhedskrise som COVID-19 er der indikationer på, at truslen for 

spionage begået af især Rusland og Kina mod sundhedssektoren generelt er større 

end tidligere 39, 40, 41, 42. Det vurderes, at der er ondsindede aktører med kapacitet, 

hensigt og mulighed for iværksættelse af angreb. Det vurderes, at der er et MEGET 

HØJT trusselsniveau. 

Sikkerhedsforanstaltninger vurderes at være delvist effektive, men der kan være 

omstændigheder, hvor særlige hensyn har påvirket sikkerhedsforanstaltningernes 

effektivitet. Det vurderes, at sektoren ofte ikke ville opdage forsøg på spionage 

pga., at angriberen ofte anvender meget avancerede og skiftende teknikker. I 

nogle tilfælde sælger kriminelle oplysninger til stater efter andre angreb som et 

biprodukt til andre kriminelle aktiviteter. Det vurderes, at der en MIDDEL 

sårbarhed. 

Det vurderes, at spionage kan lede til tab af tillid samt længerevarende negativ 

omtale, der medfører presseomtale i større medier og tab af image. Spionage kan 

derudover lede til tab af kontrakter for enkelte aktører og lede til finansielle tab 

for flere aktører. Det vurderes, at der kan forekomme hændelser med MODERATE 

konsekvenser. 

 

                                                                 

38 https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/20180704_Cybertruslen_sundhedssektoren.pdf 
39 https://www.bbc.com/news/technology-52551023 
40 https://www.bbc.com/news/technology-53429506 

41 https://fe-ddis.dk/CFCS/publikationer/Documents/The-cyber-threat-against-Denmark-2020.pdf 
42 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-
sanctions-against-cyber-attacks/ 

Figur 28 Risikobillede for spionage. 
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Destruktive angreb 
Sundhedssektoren følger CFCS’ definition af et destruktivt cyberangreb, der 

definerer et cyberangreb som et angreb, hvor den forventede effekt er:  

 Død eller personskade 

 Betydelig skade på fysiske objekter 

 Ødelæggelse eller forandring af informationer, data eller software, 

således at de ikke kan anvendes uden væsentlig genopretning. 

Risikobillede 

CFCS vurderer, at især danske virksomheder, der er til stede i konfliktområder,  

hvor fremmede stater eller organiserede hackergrupper har interesser, er i risiko 

for at blive ramt at et destruktivt angreb med malware43.  

En utilfreds medarbejder kunne foretage et destruktivt angreb, hvor medar-

bejderen udnytter sin adgang til net- og informationssystemer til at forårsage 

permanet skade. Der er ingen eksempler på dette, og det vurderes at være meget 

usandsynligt eller utænkeligt, at en medarbejder ville foretage et destruktivt  

angreb. Det vurderes også at være meget usandsynligt eller utænkeligt, at 

aktivister ville foretage et destruktivt angreb. Det vurderes at være usandsynligt,  

at kriminelle vil forårsage et destruktiv angreb.  

Det vurderes, at der for sundhedssektoren som helhed ikke er ondsindede aktører 

med kapacitet eller hensigt til destruktive angreb, og at angreb/skadevoldende 

aktivitet vurderes at være USANDSYNLIG. 

Et destruktivt angreb vurderes at kunne lede til KATASTROFALE konsekvenser. 

 

 

 

                                                                 

43 https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/20180704_Cybertruslen_sundhedssektoren.pdf 

Figur 29 Risikobillede for destruktive angreb. 
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Angreb mod webapplikationer og webbaserede angreb 
Angreb mod webapplikationer er direkte eller indirekte forsøg på at udnytte en 

sårbarhed i tjenester og applikationer på nettet. Dette kan være udnyttelse af 

API'er, runtime eller tjenester/ services på internettet.  

Webbaserede angreb er, hvor en angriber udnytter browsere og tjenester som 

primær vektor til at nå deres mål i et angreb. Webbaserede angreb omfatter 

udnyttelse af sårbarheder i browsere, tilføjelser til browsere, websteder, indhold 

og Content Management System (CMS) til at udføre drive-by kompromittering,  

watering-hole angreb, url redirection og man-in-the-browser angreb.  

Risikobillede 

Denne type af angreb er forbundet med eller overlapper med webbaserede 

angreb pga. de fælles services og den samlede angrebsflade. ENISA vurderer dog, 

at angreb mod sundhedssektoren, der involverer webapplikationer, er en faldende 

trend44. Det vurderes, at der en HØJ hyppighed. 

Generelt vurderes det, at webbaserede angreb indgår i få af de angreb, der 

målrettes sundhedssektoren, men sundhedssektoren er sårbar, da Internet 

Explorer er en af de mest anvendte browsere i sektoren. DCIS kender ikke til 

angreb i sektoren, hvor denne teknik har haft betydning for forløbet af et angreb. 

I 2018 vurderede ENISA, at der var en stigende trend45. Det vurderes, at der er en 

LAV sårbarhed. 

                                                                 

44 https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018 

I angreb mod webapplikationer og webbaserede angreb er formålet ofte tyveri af 

kreditkortoplysninger eller personhenførbare informationer. Det vurderes, at der 

denne teknik kan anvendes i angreb med MODERATE konsekvenser. 

  

45 https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018 

Figur 30 Risikobillede for angreb mod webapplikationer og webbaserede angreb. 
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Leverandørsvigt 
Sundhedssektorens aktører benytter i stort omfang private leverandører ved 

anskaffelse og udvikling af fx ny teknologi, ligesom dele af sundhedssektorens IT-

systemer drives af private leverandører eller af en offentlig aktør på vegne af hele 

sektoren. Sikkerhed og stabilitet er derfor væsentlige faktorer i brugen af eksterne 

leverandører i sektoren.  

Leverandørsvigt omhandler et scenarie, hvor en leverandør helt svigter fx på 

grund konkurs, misligholdelse af kontrakt eller af anden årsag ikke leverer det, der 

er aftalt.  

Risikobillede 

Der er ingen eksempler på, at leverandørsvigt i forbindelse med anskaffelse,  

udvikling og drift af net- og informationssystemer har udgjort en risiko for 

sektorens ydelser. Det vurderes, at der INGEN generel trussel er, men for den 

enkelte aktør kan trusselsbillede være anderledes46.  

Skulle der ske et leverandørsvigt, vurderes det, at sektoren generelt er robust, og 

at der en MEGET LAV sårbarhed.  

Såfremt det skulle ske, vurderes det at kunne lede til en hændelse med 

MODERATE konsekvenser. 

 

  

                                                                 

46 https://www.computerworld.dk/art/36822/inter-data-haardt-ramt-af-leverandoersvigt 

Figur 31 Risikobillede for leverandørsvigt. 
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Cryptojacking 
Cryptomining er generering af en ny cryptocurrency (”mønt”), og cryptojacking er 

uautoriseret udnyttelse af systemressourcer til at generere kryptovaluta. 

Cryptomining er forbundet med ekstrem høj processoraktivitet og tilhørende 

strømforbrug. Cryptomining er blevet påvist på platforme, og da cryptomining 

software udnytter de samme muligheder og sårbarheder som anden malware, er 

det noget, der rammer både enkeltpersoner og større organisationer.  

Risikobillede 

2018 var ifølge ENISA året for cryptomining, hvor eksisterende botnets og trojans 

blev udnyttet til at sprede cryptomining software47 . Siden 2017 har angribere 

anvendt en teknik kendt som Drive-by cryptomining hvor angribere anvender et 

simpelt JavaScript til at foretage et browser-baseret angreb. Denne metode gør 

det muligt at udføre den samme ondsindede aktivitet direkte i ofrets browser 

uden at installere nogen software48.  

Siden 2018 har der været en nedadgående trend, og DCIS har ikke kendskab til 

angreb, hvor computerkræften i den danske sundhedssektor har været udnyttet 

af kriminelle til cryptomining. 

Det vurderes fortsat, at der en MEGET HØJ hyppighed. 

Generelt vurderes det, at sikkerhedsforanstaltninger er delvist effektive, men der 

kan være omstændigheder, hvor særlige hensyn har påvirket sikkerhedsforan-

staltningernes effektivitet i mindre grad. Det vurderes, at der er en LAV sårbarhed. 

Det vurderes, at cryptojacking, som det udføres i dag, ikke vil lede til væsentlige 

konsekvenser for den fortsatte drift af sektorens ydelser eller sundhedssektoren 

som helhed. Det kan dog lede til mindre konsekvenser for den enkelte aktør.  

Det vurderes, at der kan forekomme en hændelse med MINIMALE konsekvenser.  

 

 

 

                                                                 

47 https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018 48 https://www.eset.com/int/malicious-cryptominers/ 

Figur 32 Risikobillede for cryptojacking. 
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Økonomisk svindel 
Business E-mail Compromise (BEC) er, hvor en angriber i en e-mail udgiver sig for 

at være direktøren i en kommune, region eller styrelse. Disse angreb sker oftest 

op til og/eller under sommerferien eller helligdagene omkring jul. Disse angreb er 

oftest målrettet mod enkeltpersoner, men er ellers dårligt udført.  

Risikobillede 

Sundhedssektoren rammes ofte af simple BEC angreb fra e-mails, der nemt 

genkendes som ondsindede. Det vurderes, at der er en MEGET HØJ hyppighed. 

Der har været mere komplicerede angreb, hvor en angriber kompromitterede en 

e-mailkonti hos en leverandør til sektoren, og over flere måneder fulgte med i 

kommunikationen for at kunne slå til og ændre eksisterende fakturaer eller 

oprette/målrette nye fakturaer med henblik på økonomisk vinding. Det vurderes, 

at der generelt er en LAV sårbarhed for økonomisk svindel. 

Typisk er der tale om mindre beløb set for sektoren, men for medarbejderen der 

nogle gange overfører egne penge, er det et større problem. I de mere avancerede 

angreb kan der være tale om større beløb, men her er sektoren, på grund af 

finansielle kontroller, mere robust. 

Det vurderes, at der kan være tale om hændelser med MINIMALE konsekvenser. 

 

 

 

  

Figur 33 Risikobillede for økonomisk svindel. 
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Fysiske angreb 
Fysiske angreb kan være tyveri, hærværk, hacking eller andre angreb, hvor en 

angriber udnytter en fysisk adgang til at opnå et mål.  

Risikobillede 

Der er en del eksempler på tyveri af værdifuldt udstyr fra sygehuse og hærværk 

begået mod sygehuse 49, 50, 51, 52, 53. Det vurderes at trusselsniveauet er MEGET 

HØJ for tyveri af net- og informationssystemer, mens truslen for uautoriseret 

fysisk adgang til samt beskadigelse og forstyrrelse af organisationens information 

og informationsbehandlingsfaciliteter generelt vurderes at være LAV.  

Det vurderes, at der er en HØJ sårbarhed for tyveri af klinisk udstyr, men at 

sårbarheden for tyveri samt beskadigelse og forstyrrelse af organisationens 

information og informationsbehandlings-faciliteter generelt vurderes at være 

LAV.  

Det vurderes, at et fysisk angreb mest sandsynligt ville lede til hændelser med 

MINIMALE konsekvenser. 

 

 

 

 

  

                                                                 

49 https://herningnyt.dk/2019/02/25/aergerlig-hospitalsdirektoer-efter-millionstort-tyveri-af-udstyr-fra-
sygehuset/ 
50 https://www.dr.dk/nyheder/indland/bande-doemt-tyveri-af-dansk-hospitalsudstyr-millioner 
51 https://www.dr.dk/nyheder/udland/kikkertudstyr-flere-millioner-kroner-stjaalet-fra-hospital-igen 

52 https://www.tv2east.dk/kalundborg/haervaerk-pa-tidligere-sygehus-loft-og-lamper-er-
smadret?utm_content=buffer5f46a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=b
uffer 
53 https://jv.dk/artikel/h%C3%A6rv%C3%A6rk-mod-haderslev-sygehus 

Figur 34 Risikobillede for fysiske angreb. 
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Denial of Service 

I et Denial of Service angreb udnytter en angriber kompromitterede computere til 

at generere usædvanligt store mængder datatrafik mod en hjemmeside (web-

server) eller et netværk, således at hjemmesiden eller netværket overbelastes.  

Imens angrebet står på, er hjemmesiden eller netværket utilgængelig for legitim 

trafik. 

Risikobillede 

Der har ikke været indrapporteret informationer om Distributed Denial of Service 

(DDoS) eller Telephone Denial of Service (TDoS) angreb mod sundhedssektoren,  

men der er flere eksempler på DDoS angreb i andre sektorer. Fx. blev Amazon ramt 

af det største DdoS-angreb, der endnu er set, på 2,3 terabit per sekund i februar 

202054. I 2019 blev DSB ramt for anden gang af et DDoS-angreb 55, og i 2020 har 

Børne- og Undervisningsministeriets UniLogin også været mål for et 

ransomwareangreb56.  

Det vurderes, at der er en LAV hyppighed.  

Borgernes adgang til sundhedsoplysninger kunne blokeres i et DDoS angreb, og en 

avanceret aktør kunne i et målrettet angreb gå efter specifikke dele af 

sundhedssektorens infrastruktur. Det vurderes, at der er en generel trussel, og at 

cyberkriminelle eller aktivister har kapaciteten og/eller hensigten til at foretage et 

angreb.  

Sikkerhedsforanstaltninger vurderes at være effektive, og der er ikke 

omstændigheder, som påvirker sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet. Det 

vurderes, at der er en LAV sårbarhed. 

Et DDoS-angreb vurderes at kunne lede til en mindre nedgang i sektorens 

serviceniveau. Forpligtelser over for borgeren vurderes at kunne overholdes. Det 

vurderes, at skulle sektoren blive ramt af et DDoS-angreb, er det mest sandsynligt,  

at det vil lede til MINIMALE konsekvenser. 

  

                                                                 

54 https://www.thesslstore.com/blog/largest-ddos-attack-in-history/ 
55 https://www.version2.dk/artikel/ddos-angreb-mod-dsb-gav-boevl-med-billetkoeb-1088835 

56 https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200319-angreb-paa-unilogin-giver-lange-
svartider 

Figur 35 Risikobillede for Denial of Service angreb. 
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Desinformation, misinformation, fake news eller påvirkningskampagne 
Desinformation, misinformation, fake news eller påvirkningskampe er ikke et 
angreb, hvor data eller et net- og informationssystem er målet. I stedet anvendes 
net- og informationssystemer til at sprede informationer, og der kan indgå 
hacking, phishing, vishing, smishing og andre cyberbetonede taktikker i de 
kampagner, der foretages.  

En ’påvirkningskampagne’ er bevidst og strategisk kommunikering af sande og 
usande informationer. Der spredes gennem borgergrupper, etablerede- og sociale 
medier, med henblik på at påvirke beslutningsprocesser eller skabe splid i 

befolkningen. Det kan være med henblik på at underminere tiltroen til f.eks. et 
valg eller til samfundets institutioner. Der er fx flere eksempler på, at 
nyhedsmedier, virksomheder og konti på sociale medier er blevet hacket for at 
sprede misinformation, fx om NATO57. 

’Misinformation’ er spredningen af upræcise eller falske informationer, fx i 
forbindelse med en påvirkningskampagne. Ofte er misinformation ikke 
nødvendigvis direkte ulovligt, men alligevel skadeligt. Misinformation kan være 
vildledende sundhedsinformation, svindel over for forbrugere, 
internetkriminalitet, ulovlig hadefuld tale og udenlandske aktørers målrettede 
forsøg på at opnå indflydelse. Motivet bag misinformationen kan bl.a. være 
økonomisk vinding eller opnåelse af personlige og politiske formål58.  

’Fake news’ er falske nyheder, pseudo-nyheder eller alternative kendsgerninger 
der spredes gennem eller af de etablere eller sociale medier.  

Risikobillede 

Misinformation inden for sundhedssektoren forekommer ofte og kan både være 

et bevidst eller ubevidst forsøg på at påvirke borgernes tillid til sektoren eller 

specifikke initiativer og behandlingstiltag.  

 

  

                                                                 

57 https://www.wired.com/story/hackers-broke-into-real-news-sites-to-plant-fake-stories-anti-nato/ 
  

58  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-
disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_da 

Figur 36 Risikobillede for misinformation. 
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Det vurderes ikke, at cyberkriminelle eller fremmede stater har hensigt eller 

kapacitet til at påvirke sundhedssektoren eller borgernes tillid til sektoren. Dog 

kan kampagner igangsættes af aktivister og spredes hurtigt over sociale medier. 

Et af de mere vedvarende eksempler på misinformation i sundhedssektoren er 

spredningen af misinformation om vaccinationer59. Fx har Sundhedsstyrelsen, for 

at bekæmpe risikoen for misinformation om HPV vaccinationer oprettet en 

hjemmeside dedikeret til kommunikation om HPV og HPV-vaccination.  

Der er også flere eksempler på at influencere60, profilerer sig selv ved at sprede 

misinformationer om indsatserne til at bekæmpe COVID-19. 

Det vurderes, at der er en MEGET HØJ hyppighed for spredning af 

misinformationer inden for sundhedssektoren. For mere de mere strategiske 

påvirkningskampagner, vurderes det at er der et LAV trusselsniveau.  

Selv under den aktuelle globale epidemi vurderes det, at sektoren er robust, at 

sikkerhedsforanstaltninger er effektive, og at danske borgere generelt ikke er 

påvirkelige.  Det vurderes, at der er en MEGET LAV sårbarhed.  

Det vurderes, at hacking og anden kriminel aktivitet relateret til cyber- og 

informationssikkerhed, ikke udgør den samme risiko, som de mange mere 

legitime forsøg på spredning af misinformation. Det vurderes, at misinformation 

mest sandsynligt vil lede til hændelser med UBETYDELIGE konsekvenser. Det er 

dermed muligt, men usandsynligt, at der forekommer mere alvorlige hændelser,  

med statsstøttede påvirkningskampagner og spredning af misinformationer.  

 

 

 

 

                                                                 

59  https://www.information.dk/moti/2019/03/anti-vaccinebekymring-techgiganter-presses-fjerne-
vildledende-indhold 

60  En influencer er ofte en mere eller mindre kendt person der blogger, YouTuber eller Instagrammer med 
mange følgere. En influencer tjener penge på at lave marketing og indtjeninger stiger i takt med at 

influenceren får flere følgere eller større eksponering i etablerede medier. Der er også aktivister der 
anvende de samme taktikker og teknikker som influencere.  

Figur 37 Eksempel på spredning af misinformationer inden for cyber domænet i den 
danske sundhedssektor. 
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Bilag A. Sammenhæng mellem niveauer for trusler, varsler 
og hændelser 

Trusler og trusselsniveauet omhandler enhver situation eller begivenhed med potentiale til at lede til negative 

konsekvenser via uautoriseret adgang, ødelæggelse, videregivelse, ændring af information og /eller benægtelse 

af tjeneste. 

Varsler omhandler information om enhver situation eller begivenhed, der potentielt kan have negativ indflydelse.  

Varsler kan omhandle informationer om igangværende angreb, der ikke direkte påvirker infrastrukturen, som 

understøtter den fortsatte drift af væsentlige sundhedsydelser.  

Såfremt der er opstået en situation, hvor en begivenhed har betydning, eller hvor det er overvejende sandsynligt,  

at en begivenhed kan påvirke den fortsatte drift af sundhedsydelserne, håndteres begivenheden som en 

hændelse. Hændelser kan derved omhandle enhver situation eller begivenhed, der allerede har eller sandsynligvis 

vil lede til negativ indflydelse på kontinuiteten af sundhedsydelser.  Hændelser klassificeres i henhold til 

alvorligheden af hændelsen. Metodikken er baseret på CISA Cyber Incident Scoring System61. 
 

Trusselsniveauer 
Der kan opstå en situation med 
negativ påvirkning 

Varsler 
Der er en aktuel begivenhed et 
sted i sundhedssektorens nærhed, 
der kan lede til tab. 

Hændelser 
Der er en aktuel begivenhed et sted i 
sundhedssektorens nærhed, der 
med stor sandsynlighed vil lede til 
tab. 

Ved varsler og hændelser 
indgår også en vurdering af 

sårbarhed og de mulige 
konsekvenser. Derfor kan 
trusselsniveauet ikke direkte 
forbindes til varsels- og 
hændelsesniveauer. 

Varsler og hændelser omhandler 
konkrete og aktuelle begivenheder, 
der kan påkræve handling nu eller i 
den nærmeste fremtid. 

RØD: KATASTROFAL PÅVIRKNING 
ORANGE: ALVORLIG PÅVIRKING 

GUL: MODERAT PÅVIRKNING 

BLÅ: BEGRÆNSET PÅVIRKNING 

RØD: ALVORLIG RISIKO 
GRØN: MINIMAL PÅVIRKNING 

ORANGE: HØJ RISIKO 

GUL: ØGET RISIKO 

HVID: UBETYDELIG PÅVIRKNING BLÅ: GENEREL RISIKO 

GRØN: LAV RISIKO 
MEGET HØJ 

Da både varsler og hændelser omhandler aktuelle begivenheder samt en 

vurdering af sårbarheder og mulige konsekvenser, er de to skalaer 
forbundet. En GRØN og en HVID hændelse håndteres som et varsel.  

HØJ 

MIDDEL 

LAV 

INGEN 
Tabel 3 Tabel over sammenhænge mellem trussels-, varsels- og beredskabsniveauer 

                                                                 

61  https://us-cert.cisa.gov/CISA-Cyber-Incident-Scoring-System 


