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1. HVORDAN BLIVER DU EN EFFEKTIV CISO I EN 
PRODUKTIONSVIRKSOMHED?  

I løbet af de seneste år har SecuriOT talt med flere CISO’er i produktionsvirksomheder, som ikke blot har 
ansvaret for IT-sikkerhed og Informationssikkerhed – de har også ansvaret for produktionssystemer og 
den teknologi, som anvendes der. Det kaldes for Operational Technology eller blot OT.  

Produktionssystemer og OT-infrastruktur har andre prioriteringer og et andet fokus end IT-sikkerhed, og 
det bør også afspejles i CISO’ens arbejde i forhold til risikovurderinger og indsatsområder indenfor dette 
område.  

Vi har derfor sammensat denne guide til CISO’en (eller andre), der er nye indenfor OT cyber-sikkerhed. 

 

SecuriOT har 4 overordnerede råd, når du som CISO har fået ansvaret for ”produktionen”: 

 Udvid dit ”risk governance team” med personer, som har indsigt i produktionen. 
 Forstå OT-trusler og OT-risici og deres forskelligheder ift. IT-risici. 
 Udvid virksomhedens ”risk register” med OT-risici 
 Sikre en tæt dialog imellem IT og OT på et teknisk niveau med fokus på ”risk management”. 

 

Dette whitepaper indeholder gode råd og anbefalinger til dig som CISO eller sikkerhedsansvarlig til, 
hvordan man bør arbejde med OT-sikkerhed, så det bliver en integreret del i det samlede risikobillede for 
virksomheden.  

2. VIGTIGE SPØRGSMÅL AT BESVARE IFT. OT-SIKKERHED. 
Når der arbejdes med risikovurderinger i produktionssystemer, så bør man fokusere på følgende 
spørgsmål: 

 Hvad er de vigtigste systemer og komponenter i produktionen? 
 Hvordan kan nedetid eller utilgængelighed på disse systemer opstå?  
 Omkostning/pris ved nedetid, inkl. mistet indtægt, image, genetablering, etc.?  
 Hvordan opdages og håndteres en hændelse, som kan påvirke virksomhedens evne til at 

producere? 
 

Risikovurderingen i en produktion er ikke kun en ”cyber”-sikkerhedsvurdering, da andre 
sikkerhedsmæssige aspekter kan have høje prioriteringer.  Produktionen kan rammes på mange andre 
måder. 
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3. EN ANDEN CIA-TREKANT ER I SPIL 
CIA-trekanten er en grundlæggende og velkendt tilgang til at arbejde med prioritering af risici indenfor 
IT. De 3 områder er med til at bestemme sikkerhedsstrategien og indsatsområder, som CISO’en skal have 
fokus på. Den samme trekant for OT-risici har dog et lidt andet udtryk (til højre) – i SecuriOT kalder vi den 
for CSA-trekanten: 

 

 

Control: For produktionssystemer, så er styring og kontrole en vigtigt og central kapacitet. Hvis 
produktionsledere og systemejere mister kontrollen over PLC’er, RTU’er og andre styringskomponenter, 
så kan dette betyde nedetid, manglende kvalitet i det som produceres eller egentlige skader på 
omgivelser eller personer. I ”control” ligger også at systemerne sender de rette og valide informationer 
til SCADA og ”historian” servere, samt at der er en kontinuerlig forbindelse til IT-systemer, så 
virksomheden sikrer optimal produktion. Endelig omhandler dette område også styring af 
adgangsrettigheder til systemer og overblik over ”assets”. 

Safety: I produktionsmiljøer er der stort fokus på medarbejdernes fysiske sikkerhed (f.eks. arbejdsmiljø, 
herunder undgåelse af fysiske skader) og mulige skader imod produktionsstedets omgivelser ift. 
forurening, unormale udledninger, brand eller eksplosioner.    

Availability: Dette område er oftest det højst prioriterede område for produktionsvirksomheder. 
”Availability” skal helst ligge tæt på 100%. Produktionsanlæg og systemer skal producere varer eller sikre 
at forsyningssystemet fungerer. Hvis virksomheden mister den centrale kontrol af kritiske dele af 
produktionssystemerne, så bør virksomheden have alternative funktioner, som gør at produktionen kan 
fortsætte, såsom ”Ø-drift”.     

Ud fra disse 3 områder har SecuriOT defineret et antal politikker, som en CISO i 
produktionsvirksomheder kan blive inspireret af. De skal naturligvis afspejle de identificerede risici og det 
sikkerhedsniveau, som virksomheden ønsker at opnå i produktionssystemerne.   
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4. EKSEMPLER PÅ ”MUST HAVE” POLITIKKER I OT-SYSTEMER. 
SecuriOT har defineret et antal ”must have” politikker, som har fokus på sikkerheden på 
produktionssystemer. Dette sikrer, at virksomheden forholder sig til centrale emner, der vedrører 
virksomhedens evne til at ”producere”:  

 

 

Efter udarbejdelse af politikkerne skal der udarbejdes procedurer og ”guidelines”, som indeholder 
beskrivelse af tekniske forhold, ”baseline” og workflow ift. hvem der gør hvad, for at politikkerne rent 
faktisk implementeres og følges.  

Indhold af de respektive politikker er kort beskrevet herunder:  

Navn Beskrivelse  Reference til 
CSA-trekanten 

Risk Governance Policy Beskrivelse af arbejdet med ”risk” i produktion. 
Det vil oftest betyde en udvidelse af CISO’ens 
eksisterende ”risk register” med OT-risici, som 
skal håndteres. 

Control – Safety 
– Avaliability 

Asset management Overblik og registrering af aktive komponenter 
og kommunikationsoverblik i OT-infrastruktur 
samt beskyttelse af komponenter. 

Control 

Patch management Registrering og opsamling af information over 
sårbarheder og evaluering af evt. igangsættelse 
af patching. 

Control 

Incident management Beredskabsplaner og hændelseshåndtering Safety 
OT backup Backup af firmware og hardware replacement 

samt ”failover” systemer 
Avaliability 
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Navn Beskrivelse  Reference til 
CSA-trekanten 

3rd party & vendor 
management 

Håndtering af 3. part leverandører og remote 
adgang, som tilgår systemer direkte eller 
”udefra”. 

Control 

Cyber Security Monitoring Overvågning af trafikmønstre ift. et ”as-is” 
billede. Ændringer kan indikere malware, nye 
enheder på infrastrukturen eller lign. 

Control og 
Avaliability 

Authorization Management Rettighedsstyring  Control 
Identity & Access Identifikation og autorisation af brugere Control 
Data Security Sikring af data-flow internt eller til eksterne 

ressourcer 
Control 

Device de-/commision Udstyr udskiftes og installeres med tilhørende 
forudgående test af funktionalitet og 
registrering. 

Control og 
Avaliability 

 

Det anbefales at genanvende skabeloner for politikkernes opbygning og struktur fra IT-
sikkerhedspolitikkerne, så der er en genkendelighed for de personer, som skal efterleve disse og 
synergier imellem IT og OT opnås. Det samme er gældende for processer og ”guidelines”. 

 

5. METODE TIL RISIKOVURDERING AF PRODUKTIONSSYSTEMER: 
THREAT MODELLING. 

Threat modelling er en metode til at gennemføre en risikovurdering af det samlede produktions-flow 
(”Supply Chain”)   

Dette koncept og approach giver en varieret og detaljeret indsigt i de trusler og risici, som den samlede 
produktionslinje står overfor. 

Uanset hvad din virksomhed producerer, kan processen beskrives i en forsyningskæde: Systemer, fysiske 
”flows” og processer tilføjer materialer (halvfabrikata, væsker osv.) til produkter, og herefter bliver 
produkterne pakket og sendt til dine kunder. Når virksomheden har en detaljeret beskrivelse af 
forsyningskæden, og inkorporerer de forskellige automatiseringskomponenter og underprocesser, kan 
du evaluere, hvor kritiske de enkelte komponenter i forsyningskæden er. 

Disse evalueringer kan gentages for andre processer i forsyningskæden, og vil give dig et overblik over 
den "kritiske" nedetid i de forskellige processer. 

Virksomheden kender den samlede indtægt på en produktionslinje pr. dag eller pr. uge, så ved at 
sammenligne omsætningen med potentiel nedetid i timer / minutter kan du beregne omkostningerne til 
nedetid. Dette er et input til indsatsområder for at sikre ”avaliability” og optimere ”recovery” processen i 
produktionen. 
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6. NYTTIGE STANDARDER OG REFERENCRAMMER IFT. OT-SIKKERHED. 
SecuriOT vil anbefale at anvende standarder og referencerammer indenfor OT-sikkerhed.  Det er 
nærliggende at referere til den standard, som anvendes på IT-sikkerhed, f.eks. ISO2700X. Dette giver 
også god mening, da der er mange ”clauses” i ISO27001, som er relevante for OT-sikkerhed, men der vil 
også mangle nogle aspekter, hvor nedenstående referencerammer og standarder vil være gode at kigge 
på: 

Standard/referenceramme Beskrivelse Link 
NIST Cyber Security 
Framework 

NIST CSF giver en ramme for 
sikkerhedsvejledning ud fra 5 faser, 
som fortæller om, hvordan 
virksomheden kan forbedre deres 
evne til at forhindre, opdage og 
reagere på cyberangreb. Rammen er 
ikke konkret ift. kontroller, så derfor 
bør NIST SP-dokumenter også 
anvendes (SP- Special Publication) – 
se herunder:  

https://www.nist.gov/cyberframework 
/framework 

NIST SP800-82r2 
 

En guide til at arbejde med OT/ICS 
(Industrial Control Systems) 
sikkerhed. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ 
SpecialPublications/NIST.SP.800-
82r2.pdf 

NIST SP800-161 Titel: “Supply Chain Risk 
Management 
Practices for Federal Information 
Systems and Organizations”. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ 
SpecialPublications/NIST.SP.800-161.pdf 
SP800-161 

NIST SP800-53r3/r4 Titel: “Security and Privacy Controls 
for 
Federal Information Systems 
and Organizations”. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ 
SpecialPublications/NIST.SP.800-
53r4.pdf 

IEC62443 Denne referencerammer kommer 
fra ISA – (International Society of 
Automation.) Mange 
produktionskunder anvender denne 
referenceramme. Den består af i alt 
13 dokumenter, som giver 
anbefalinger til sikkerhed i 
”automation”- altså 
produktionssystemer.  

https://www.isa.org 
 
 
 

 

7. KONTAKT SECURIOT 
Hvis du har behov for sparring eller hjælp til at komme videre med udarbejdelse af politikker, procedurer 
eller gennemførelse af risikovurderinger af OT-infrastruktur i din virksomhed, så er du velkommen til at 
kontakte os på kontakt@securiot.dk eller på tlf. 70 27 66 88.  
 
  


