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Nordmenn er verdens mest digitale befolkning



Samfunnskritisk infrastruktur
- Stort ansvar og høye forventninger 



SÅRBARHETER

TRUSSELBILDET

NYE FORRETNINGS-

MODELLER

VÅRT DIGITALE

LEVESETT

REGULERING

Komplekse 
omgivelser
- 5 faktorer som påvirker 
sikkerhetsnivået



Bank- og
finanssektor
i stadig
endring…..



DIGITAL UTPRESSING SABOTASJE DIREKTØR-SVINDEL LEKKASJER

Aug 14, 2019, 04:31am
New Data Breach Has Exposed 
Millions Of Fingerprint And Facial 
Recognition Records: Report

Digitale trusler



Digital 

utpressing 

av GDPR

Ny valuta –

nytt cybermål
Kreativ 

direktør-

svindel

Hvilke trusler står vi ovenfor?



Utga seg for å være Ap-lederen: Ap-leder Arild 

Hausberg synes det er veldig ubehagelig at noen 

har forsøkt å svindle til seg penger med hans navn.

Dette er dessverre hverdagskost
- Det kan ramme alle



Antall angrep øker stadig
- Kundene treffes i flere kanaler

Ruter advarer 
mot svindel-sms
Kollektivselskapet Ruter 
advarer sine kunder mot en 
SMS hvor det står at de deler 
ut gratisbilletter.

DNB-kunder utsatt 
for svindelforsøk
Svindlere forsøkte å tappe 26.000 
DNB-kort for små kronebeløp. Ifølge 
banken har ingen lidd økonomiske 
tap. // Publisert: 04.04.19 



Vipps og phishing: 

Svindlerne forbedrer bestandig framgangsmåte
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Voice phishing for 

tidskrevende, har 

gått tilbake til 

phishing (SMS), 

delvis i kombinasjon 

med telefonanrop



Telenor kjente industrispionasje 
på kroppen – en vekker!

Alle må forstå hvilke 

forretningsmessige 

verdier de har 

ansvar for



Hydro ble angrepet og
brukte 5-600 mill på å 
avverge angrepet

Kilder:12



Sikkerhetskultur må starte fra toppen

LEDELSE MELLOMLEDELSE MEDARBEIDERE

LEDER

AMBISJON OG TEKNOLOGI OPERATIV LEDELSE OG ANSVAR LÆRE AV FEILGREP
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Når tjenester flyttes ut av huset 
- Mine erfaringer med sourcing

Risikoen vil alltid 
ligge hos  bedriften 
– den kan man 
ikke slippe
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En må 
tenke det 
utenkelige

- Forstå trussel-
aktørene og 
være i forkant

Tradisjonell 

sikkerhetshåndtering

Bruke etterretning for 

å forstå risikobildet
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En må 
tenke det 
utenkelige

- Forstå trussel-
aktørene og 
være i forkant



Hva må til for å håndtere truslene?
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- Ingen tar 

telefonen når

du ringer 911 

i cyberspace

Roar Thon, Nasjonal 

Sikkerhetsmyndighet



Beredskapen avgjør når det smeller
- En god kriseorganisasjon er avgjørende

Bygge kriseorganisasjon Forberedt på ekstremvær Sikkerhetskultur blant ledere



Sikkerhet som kompetansefortrinn
Tid, penger og ressurser
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Takk for meg!

@BeritSvendsen


