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1. Baggrund
Nyt kapitel 
 

 

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at understøtte de statslige institutioners arbejde med informa-
tionssikkerhed. Dette gøres bl.a. gennem udarbejdelse og publicering af forskellige vejled-
ninger og hjælpeværktøjer.  
 
It-beredskabet er en vigtig del heraf. Det stigende antal hændelser relateret til sikkerheden 
ved it-systemer og bevidstheden om det ændrede trusselsbillede har gjort det endnu mere 
tydeligt, at der er brug for en opdatering og afprøvning af myndighedernes og organisationer-
nes beredskab ved brug af it. 
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2. Formål 
 
 
 
Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan organisationen kan styre og vedlige-
holde et passende it-beredskab.  
 
I tillæg til denne vejledning er der udarbejdet skabeloner for bl.a. it-beredskabsplaner og be-
redskabsstrategi. Skabelonerne henvender sig både til organisationer med og organisationer 
uden egen it-drift og beskrives sidst i denne vejledning. Materialet omfatter også en guide til, 
hvordan man kan identificere kritiske processer med henblik på at udvælge områder for for-
retningsnødplaner. Endelig er der udarbejdet en guide til kommunikation i en beredskabssi-
tuation. 
 
It-beredskabet skal som en del af det samlede forretningsberedskab sikre organisationens 
kritiske forretningsprocesser og informationsaktiver, hvis der indtræffer alvorlige hændelser, 
der påvirker organisationens muligheder for at operere. 
 
It-beredskabet er således en særlig sikringsforanstaltning, der skal tages i brug, når de al-
mindelige procedurer ikke kan håndtere et mere alvorligt hændelsesforløb. 
 
Denne vejledning og de tilhørende hjælpeværktøjer kan således bruges, uanset om organisa-
tionen har outsourcet driften eller ej. 
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3. Sammenhæng med øvrigt 
beredskab 

 
 
 

3.1 Begreber 
En af udfordringerne i beredskabsarbejdet er at bruge begreber, som både giver mening in-
ternt i organisationen, hos samarbejdsparter eller i forbindelse med andre snitflader i bered-
skabet. I denne vejledning og skabeloner bruges følgende begreber:  
 
 

 

Forretningsberedskab En organisations samlede beredskab (som kan omfatte efter-
følgende planer) 

Kommunikationsplan Overordnet plan for intern og ekstern kommunikation 

Bygningsberedskabsplan Plan for retablering af bygningsforhold (kontor, produktion 
mv.) 

Personaleberedskabsplan Plan for relokering af personale, herunder fx hjemmearbejde 

Forretningsnødplan Plan for håndtering af forretningsprocesser ved udfald af fx it 

It-beredskabsplan Plan for retablering af it-infrastruktur og -systemer 

Nationalt beredskab Beredskabsstyrelsens plan for evakuering, brandbekæmpelse 
mv. 

Regionalt beredskab Beredskabsstyrelsens og regionale spilleres plan ved geogra-
fisk afgrænsede hændelser 

 

 
 

3.2 Sammenhænge 
It-beredskabet hænger sammen med de beredskabsaktiviteter, der ikke direkte vedrører 
håndteringen af følgerne af en hændelse på organisationens informationsaktiver. Det er fx 
håndtering af tilskadekomne medarbejdere, situationer med ødelagte bygninger, evakuering 
osv., hvor også Beredskabsstyrelsens regionale og nationale beredskaber kan indgå (se me-
re på Beredskabsstyrelsens hjemmeside). 
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Sammenhængene kan illustreres ud fra en driftsrelateret vinkel: 
 

 

 
 

Beredskabsstyring eller Business Continuity Management handler om at sikre virksomheden i tilfælde af 
hændelser, der rammer virksomhedens produktionsapparat. I den sammenhæng skal produktionsapparat 
forstås i den bredest mulige forstand som de ressourcer, virksomhedens forretningsprocesser og produkter 
afhænger af: Mennesker, bygninger, teknologi, information, forsyninger etc. 
 
It-beredskab er den del af virksomhedens beredskab, der beskæftiger sig med opretholdelsen, continuity, af 
de it-ydelser, som virksomheder i dag er afhængige af for at kunne fungere og være konkurrencedygtige. 
Indenfor ITIL benyttes termen IT Service Continuity, som på mange måder er mere betegnende end det 
danske it-beredskab og gør det lettere at forstå, hvad det drejer sig om. 
 
Informationsteknologi og it-stab leverer nogle ydelser, IT Services der er nødvendige for udførelsen af virk-
somhedens forretningsprocesser. IT Service Continuity eller it-beredskab sikrer, at denne leverance af ydel-
ser kan opretholdes, eller i det mindste retableres, før virksomheden lider uacceptable tab på områder som 
fx omsætning, omkostninger eller omdømme. 

 

Kilde: http://www.neupart.dk/temaer/it-beredskab.aspx.  

 
Planerne skal koordineres, da det i de fleste organisationer er de samme fælles centrale res-
sourcer, der trækkes på: 
 
• Nogle medarbejdere kan have roller i flere dele af beredskabet, ikke mindst visse leden-

de medarbejdere, der ofte vil have et bredt funderet ansvar i en beredskabssituation. 
• Fysisk ødelæggelse af bygninger mv. kan berøre bygningsdele, der er særligt kritiske i 

relation til informationsaktiver – fx et serverrum. It-beredskabsplanen skal her gennem 
koordinering med beredskabet for bygningerne sikre, at de nødvendige fysiske rammer 
til at drive teknikken videre kan etableres. Det øvrige beredskab skal retablere de fysiske 
rammer, inventar m.m., så medarbejderne kan genoptage arbejdet. 
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• Endelig kan der være rent logistiske aspekter, der skal være koordinerede. Det kan væ-
re spørgsmål om, hvor beredskabsledelsen skal samles, og hvilket kommunikationsud-
styr der skal være til rådighed, forplejning mv. 

 
Det er desuden vigtigt, at der sikres koordinering og kommunikation mellem it-
beredskabsplanen og forretningsnødplaner.  
 
En forretningsnødplan skal beskrive, hvordan kritiske forretningsprocesser eller opgaver skal 
håndteres i en situation, hvor den almindelige it-understøttelse ikke er til rådighed, fx at 
ESDH-systemet er ramt af en alvorlig hændelse, og derfor ikke er til rådighed for medarbej-
derne. I en sådan situation vil løsningen ofte være manuelle arbejdsgange eller midlertidig 
ibrugtagning af andre it-værktøjer. Guiden til at udpege kritiske forretningsprocesser angiver 
en metode der understøtter organisationens vurdering af behovet for konkrete forretnings-
nødplaner, der kan sikre den fornødne koordinering og kommunikation med it-beredskabet. 
 
Det gælder også i mere ekstreme tilfælde, hvor Beredskabsstyrelsens nationale beredskab er 
sat i værk, og hvor hændelsen eller katastrofen er af en art, hvor hele eller dele af organisati-
onens informationsaktiver er berørt. Både statslige institutioner og kommuner har særlige rol-
ler og opgaver i forbindelse med det nationale beredskab, og planer for dette skal ligeledes 
koordineres med det organisatoriske beredskab. 
 
En illustration af de forskellige planer i beredskabet og deres sammenhænge kan ses af ne-
denstående figur. 
 
 

Nationalt katastrofeberedskab
(naturkatastrofer, transportulykker, giftudslip, krig mv.)

Beredskabsstyrelsen

Regionalt beredskab
(skadesbehandling, infrastruktur, nødgenhusning mv.)

Stat, Regioner, Kommuner m.fl. – del af/understøtter Nationalt katastrofeberedskab

Forretningsberedskab
(sagsbehandling, selvbetjening, kommunikation, it mv.)

Organisationer og enheder i bl.a. Stat, Regioner, Kommuner

Kommunikation

Kommunikationsplan

Kommunikation KommunikationKommunikationKommunikation

Personale-
beredskabsplan

Bygnings-
beredskabsplan

Forretnings-
nødplan

It-
beredskabsplan

Nationalt katastrofeberedskab
(naturkatastrofer, transportulykker, giftudslip, krig mv.)

Beredskabsstyrelsen

Regionalt beredskab
(skadesbehandling, infrastruktur, nødgenhusning mv.)

Stat, Regioner, Kommuner m.fl. – del af/understøtter Nationalt katastrofeberedskab

Forretningsberedskab
(sagsbehandling, selvbetjening, kommunikation, it mv.)

Organisationer og enheder i bl.a. Stat, Regioner, Kommuner

Kommunikation

Kommunikationsplan

Kommunikation KommunikationKommunikationKommunikation

Personale-
beredskabsplan

Bygnings-
beredskabsplan

Forretnings-
nødplan

It-
beredskabsplan
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3.3 Beredskabsansvar – ”Plan B” 
I nogle sammenhænge er ansvar for systemdriften og varetagelse af forretningsanvendelsen 
af samme system delt mellem offentlige myndigheder. Fx har staten driftsansvaret for infra-
strukturen til flere af de offentlige Nem-løsninger, mens ansvaret for de tjenester og selvbe-
tjeningsløsninger, der gør brug af infrastrukturen, herunder kontakten med borgerne, vareta-
ges i kommunerne. Det betyder, at begge parter må udarbejde beredskabsplaner. 
 
• Staten har ansvar for it-beredskabet til retablering af de it-systemer, der udgør de cen-

trale infrastrukturløsninger, og forretningsnødplaner til at sikre varetagelse af de tilknyt-
tede administrative opgaver, fx dialog og koordinering med kommunerne indtil infrastruk-
turen er tilgængelig igen. 

• Kommunerne har ansvar for det it-beredskab, der skal understøtte egne it-systemer og 
services, der gør brug af infrastrukturen, og de forretningsnødplaner der skal gøre det 
muligt at agere i forhold til borgerne i perioder uden tilgang til løsningerne. 

 
En særlig problemstilling ved centrale infrastruktursystemer – typisk tilgængelige via internet-
tet – er, at der trods et robust driftssetup og en effektiv it-beredskabsplan kan opstå situatio-
ner, hvor traditionelle retableringsregimer ikke virker eller ikke kan erstatte den nødvendige 
funktionalitet. Det kan fx være ved DDoS-angreb eller andre netværksnedbrud. I sådanne 
sammenhænge vil Plan B, oftest bestående af manuelle rutiner, jf. ovenstående ansvarsde-
ling ligge hos en myndighed, som i lyset af den øgede digitalisering muligvis ikke (længere) 
har kapacitet eller kompetencer til at løse opgaven uden systemunderstøttelse. 
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4. It-beredskab og eksterne 
leverandører 

 
 
Når driften af kritiske it-systemer eller it-infrastruktur er udliciteret til en ekstern leverandør, vil 
leverandøren i de fleste tilfælde også skulle varetage de praktiske opgaver med at retablere i 
en beredskabssituation.  
 
Leverandøren har således en central rolle i beredskabet, og det er derfor vigtigt, at man i or-
ganisationen tager stilling til følgende spørgsmål: 
 
• Hvilket beredskab skal leverandøren have? 
• Hvordan skal de planlægningsmæssige opgaver fordeles? 
• Hvordan skal der kommunikeres i en beredskabssituation? 
 
Resultatet af disse overvejelser bør resultere i en operationel plan for styring af leverandører, 
som er en integreret del af beredskabsplanen, jf. skabelonen til en it-beredskabsplan. Den 
skal bruges, hver gang en beredskabsmæssig hændelse rammer aktiver, der helt eller delvist 
er underlagt eksterne leverandørers driftsansvar. 
 

4.1 Stil krav til leverandørens beredskab 
Beredskabet for leverandørens systemer eller infrastruktur skal aftales med leverandøren. 
Hvis ikke forventningerne er afstemt, er der risiko for, at leverandørens beredskab ikke er til-
strækkeligt i forhold til organisationens behov, eller at organisationen på den anden side har 
for høje omkostninger til en unødvendig ydelse. Udgangspunktet for at definere kravene til 
leverandørens beredskab bør være en risiko- og konsekvensanalyse samt organisationens 
overordnede strategi for beredskabet. 
  
Når organisationens krav til beredskabet for de udliciterede systemer er fastlagt, kan den 
konkrete implementering aftales med leverandøren. Større driftsleverandører tilbyder ofte 
forskellige niveauer af beredskab. 
 
Når der er aftalt en passende implementering af beredskabet, er det vigtigt løbende at afprø-
ve beredskabets effektivitet. Frekvens, omfang og øvrige praktiske forhold vedrørende af-
prøvningen skal aftales med leverandøren. 
 
De eksplicitte krav til beredskabet og øvrige sikkerhedsforhold, jf. også ”Vejledning i it-
risikostyring og -vurdering”, skal være dokumenteret via leverandøraftaler og databehandler-
aftaler, da det er afgørende for retableringsløsningerne, at fx maksimalt datatab (RPO), re-
tableringstider (RTO) og evt. datas kategorisering jf. Persondataloven fremgår. 
 
 

 8 

http://www.digst.dk/Arkitektur-og-standarder/Styring-af-informationssikkerhed-efter-ISO-27001/Risikovurdering
http://www.digst.dk/Arkitektur-og-standarder/Styring-af-informationssikkerhed-efter-ISO-27001/Risikovurdering


 Vejledning til it-beredskab
 

 
For kunder hos Statens It gælder, at de eksplicitte krav, herunder systemets kritikalitet, skal være dokumen-
teret via ”Kundeaftaler” og databehandleraftaler. Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at en stan-
dardkundeaftale i Statens It ikke opfylder kravene for retablering af kritiske systemer eller håndtering af per-
sondata. 

 

4.2 Aftal snitflader og opgavefordeling 
Selvom leverandøren løser de operationelle opgaver, vil begge parter som udgangspunkt ha-
ve opgaver i forbindelse med planlægningen af beredskabet. Opgaverne bør specificeres, så 
det kan aftales, hvem der har ansvaret for at udføre dem, fx  
 
• Hvem har ansvaret for at aktivere beredskabet? 
• Hvem har ansvaret for at vedligeholde kontaktoplysninger? 
• Hvem har ansvaret for at vedligeholde eventuel dokumentation? 
 
Hvis leverandøren varetager driften af systemer, som er fysisk placeret i organisationens lo-
kaler, kan der være andre praktiske forhold, der bør tages stilling til, fx adgangs- og godken-
delsesprocedurer mv. 
 
Hvis en kritisk forretningsapplikation er afhængig af mere end én leverandør (fx en driftsleve-
randør og en applikationsleverandør), bør de gensidige snitflader i en beredskabssituation 
mellem leverandørerne gennemgås og aftales. 
 
Opgavefordelingen bør beskrives og godkendes af begge parter. I skabelonerne til en it-
beredskabsplan kan opgavefordelingen beskrives i afsnittet om ’Roller og Ansvar’. 
 

4.3 Kommunikation med leverandøren i en 
beredskabssituation 

Udover de planlægningsmæssige opgaver bør fordelingen af de operationelle opgaver i en 
beredskabssituation også aftales. Selve opgaverne ved retableringen vil i de fleste tilfælde 
blive udført af driftsleverandøren. Men det er også vigtigt at få aftalt kommunikationsvejene 
mellem parterne.  
 
Kommunikationen bør planlægges, så der både tages højde for situationer, som opda-
ges/eskaleres hos organisationen og hos leverandøren. Udover at aftale hvem, der skal kon-
takte hvem, bør man også overveje, om der er aktiviteter, som kræver en forudgående ac-
cept fra organisationen. Må leverandøren eksempelvis kontakte andre leverandører, myndig-
heder eller informere brugerne? 
 
De konkrete aktiviteter i forhold til styring af leverandøren i en beredskabssituation bør plan-
lægges og beskrives i en handlingsplan. Et eksempel herpå findes i skabelonerne til en it-
beredskabsplan i afsnittet om ’Operationel Beredskabsledelse’. De kommunikationsmæssige 
aspekter er endvidere uddybet i guiden til kommunikation i en beredskabssituation, der er 
udarbejdet i tilknytning til denne vejledning. 
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5. Styring af beredskab er 
en proces 

 
 
At styre organisationens it-beredskab er en løbende proces. Organisationens behov vil ænd-
res, når opgaver, forretningsgange eller it-systemer forandres. Det betyder, at it-beredskabet 
må tilpasses.  
 
Beredskabsstyringsprocessen er illustreret i nedenstående figur og beskrives efterfølgende. 
 
 

Beredskabsstyringsprocessen 

 
PLAN 

Analyse og 

forberedelse

CHECK 

ACT 

DO 
Test 

Løbende 

forbedring og 

kvalitetssikring 

Implementering

 

 

5.1 Governance – ledelse af beredskabet 
Organisationens øverste ledelse har det overordnede ansvar for it-beredskabet. Ledelsen 
skal sikre, at der etableres en hensigtsmæssig governance af beredskabet – eller ledelses-
struktur.  
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Beredskabsopgaven er ikke en anden type af opgaver end andre ledelsesopgaver. Det bety-
der fx, at der skal fastsættes en målsætning for beredskabet og tildeles ansvar og tilstrække-
lige ressourcer til arbejdet. Målsætningen er med til at skabe en fælles forståelse af, hvorfor 
it-beredskabet er etableret, og danner udgangspunkt for valg og udformning af de planer og 
konkrete aktiviteter, som implementeres. Herefter skal ledelsen desuden løbende følge op på 
arbejdet og tilse, at målsætningen realiseres. 
 
Ledelsesarbejdet kan forstås og beskrives ved hjælp af plan-do-check-act-modellen som vist 
i ovenstående illustration af styringsprocessen. Det er disse aktiviteter, som ledelsen skal sik-
re løbende bliver udført. 
 
Nogle organisationer kan have behov for at beskrive ledelses- og styringsprocessen i et sær-
skilt dokument og få det godkendt af ledelsen. Som bilag til denne vejledning er der udarbej-
det skabelon for en it-beredskabsstrategi (se henvisningen i kapitel 7).  
 
De operationelle opgaver med at planlægge, implementere, teste og vedligeholde it-
beredskabet kan uddelegeres til organisationens udvalg for informationssikkerhed eller et ek-
sisterende beredskabsudvalg.  
 
I udvalget bør der indgå en it-sikkerhedskoordinator eller en lignende profil med de nødven-
dige kompetencer inden for beredskabsstyring. Udvalget vil primært have en styrende og ko-
ordinerende funktion, da planlægning af de tekniske løsninger og implementeringen heraf 
forudsætter særlige kompetencer, fx it-fagfolk, bygningskyndige og andre specialister. 
 
Beredskabs- eller informationssikkerhedsudvalget bør løbende rapportere til ledelsen om sta-
tus på beredskabet. Ledelsen skal informeres om evt. planlagte tiltag og forbedringer, væ-
sentlige ændringer, udfordringer i forhold til at nå målsætningen, resultatet af øvelser mv. 
Rapporteringen kan være separat eller indgå i den øvrige rapportering om informationssik-
kerheden. Rapporteringen bør, udover at indeholde en overordnet status, også beskrive 
eventuelle udfordringer, anbefalinger mv. Hvis der foretages væsentlige afgrænsninger i om-
fanget af beredskabet, skal disse altid forelægges ledelsen. 
 

5.2 Planlægning af beredskabet 
Beredskabsplanen skal sikre, at organisationens it-understøttelse kan genetableres i tilstræk-
kelig grad inden for en ønsket tidsperiode.  
 
Organisationens ledelse skal fastlægge denne tidsperiode med udgangspunkt i, hvornår op-
gavevaretagelsen bliver truet i en grad, hvor konsekvenserne er uacceptable. 
 
Aktivering af beredskabet behøver ikke at være begrænset til ødelæggende katastrofer, men 
kan overvejes delvist aktiveret, hvis hændelser medfører, at processer eller systemer opleves 
som værende utilgængelige. Herved opnås en ramme for organisering og kommunikation, 
som er kendt for de involverede (via test og øvelser), og som ad den vej kan sikre hurtigere 
normalisering. 
 
Beredskabsplanen bør som minimum omfatte alle kritiske informationsaktiver i form af såvel 
data som it-systemer. De omfattede aktiver bør opstilles eksplicit i beredskabsplanen. Akti-
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verne identificeres ved, at der gennemføres en forretningsmæssig risikovurdering, hvor deres 
betydning for forretningsprocesserne og deres maksimale nedetid (MTD) vurderes. På bag-
grund heraf vurderes aktivernes kritikalitet, og der fastsættes mål for retableringstiden (RTO) 
og eventuelt mål for tolerancen af datatab (RPO). 
 
Det kan være en god ide at nedbryde den kritiske it-understøttelse i dens enkelte bestandde-
le. Formålet hermed er, at der kan designes operationelle handlingsplaner for enkelte kom-
ponenter. Hermed kan effektiviteten af beredskabsplanen forbedres. Det kan være inden for 
kategorierne software, operativsystemer, hardware, netværk, bygninger, etc., og gælder især 
for store driftsorganisationer med stærkt fagligt specialiserede medarbejdergrupper og kom-
petencer på tværs af informationsaktiver og it-systemer. 
 
Det kan være nødvendigt og i nogle tilfælde en fordel at begrænse beredskabsplanens an-
vendelses- og/eller dækningsområde. Afgrænsninger sker typisk i forhold til geografiske loka-
tioner, driftsleverandører eller systemer. Organisationen bør i så fald dokumentere, hvorledes 
risikoen ved det manglende beredskab håndteres på de undtagne områder.  
 
Det er heller ikke ualmindeligt at afgrænse sig fra visse ekstreme scenarier, hvor sandsynlig-
heden for hændelser vurderes som forsvindende lille, som fx atomudslip eller krig, eller over-
svømmelse af maskinstue placeret på 1. sal (hvor de to førstnævnte overordnet er omfattet af 
nationale og regionale beredskaber). 
 
Defineringen af roller og ansvar i forhold til beredskabsstyring er todelt: En del vedrører be-
redskabsstyringen og håndteringen af de væsentligste planlægningsområder, herunder selve 
beredskabsplanen. En anden del vedrører roller og ansvar i en beredskabssituation. De to vil 
sjældent være helt sammenfaldende. 
 
Roller og ansvar for beredskabsstyringen vil som regel være fordelt i henhold til den alminde-
lige organisering på it-området. Den medarbejder, der koordinerer informationssikkerheden, 
vil være opgaveansvarlig på selve planen. Faggrupper eller organisatoriske enheder, der har 
særlig viden om bestemte dele af planen, vil bidrage til den. Ledelsen eller et udvalg, der har 
fået delegeret kompetencen, godkender strategi og plan og sørger for opfølgning. 
 
Til gengæld er det ikke ualmindeligt, at beredskabsplanen beskriver et særligt organisatorisk 
setup til at håndtere beredskabssituationer. Der er typisk behov for at udpege en it-
beredskabskoordinator, der styrer slagets gang, og for at nedsætte en særlig stab til at lede 
situationen. Derudover er der som regel behov for en øget rapporteringsfrekvens samt for 
ekstraordinær kommunikation om situationen, både internt og eksternt.  
 
Skabelonerne for en it-beredskabsplan (se link i kapitel 7) indeholder to adskilte afsnit til hvert 
at disse formål. 
 

5.3 Implementering af beredskabet 
Implementering af et beredskab handler dybest set om at sikre, at alle forudsætninger for at 
kunne håndtere en beredskabssituation i henhold til beredskabsplanen er til stede. Herud-
over skal det periodisk kontrolleres, at forudsætningerne fortsat er til stede.  
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Et vigtigt element i implementeringen er anskaffelse og sikring af de ressourcer, som er nød-
vendige for i praksis at udføre de operationelle aktiviteter, der er beskrevet i beredskabspla-
nen, ofte håndteret i relaterede planer så som bygnings- og personaleplaner. 
 
Det er fx at: 
 
• sikre, at der findes en alternativ driftslokation (via gensidige aftaler, leje eller køb, af-

hængig af den strategi, organisationen har valgt), 
• sikre adgang til reserveudstyr inden for de fastlagte frister (via leverandøraftaler, indkøb, 

genbrug af testmiljø mv.), 
• sikre, at der kan trækkes på de nødvendige kompetencer (internt og eksternt), hvis be-

hovet skulle opstå. Ikke mindst it-beredskabskoordinatorens rolle er central. De kombi-
nerede kompetencer inden for projektledelse, krisestyring og teknisk forståelse er kriti-
ske, og det anbefales, at der kan trækkes på flere personer for at sikre mod personaf-
hængighed, 

• sikre adgang til nød-logistik, i det omfang planen forudsætter det (kommunikationsud-
styr, mødested og -lokaler, HR-mæssige forudsætninger), 

• sikre adgang til beredskabsplanen eventuelt i form af fysiske kopier, som opbevares på 
fastlagte steder. 

 
Som et led i implementeringen af beredskabsplanen bør det dokumenteres, at alle nødvendi-
ge ressourcer er på plads, og at planen derfor i det hele taget er realistisk at udføre i praksis. 
I denne sammenhæng er det også vigtigt med overvejelser om at returnere til normal drift, 
med planlægningsaktiviteter og eventuel genanskaffelse af udstyr mv. 
 
Et andet centralt element i implementeringen består i at træne planens aktører. Alle skal ken-
de deres rolle og de aktiviteter, de er sat til at udføre i situationen. Husk at flere deltagere i 
beredskabsprocessen ikke til dagligt løser opgaver med et it-mæssigt islæt, hvorfor det pæ-
dagogiske forarbejde med at formidle planen bliver ekstra vigtigt.  
 
Følgende indsatser bør udføres sideløbende: 
 
• It-beredskabskoordinatoren skal mindst én gang årligt kommunikere og forklare planen 

for ledelsen og alle andre centrale aktører. Ideelt set foregår dette på ”én-til-én”-møder 
med hver rolleindehaver, hvor fokus er på dennes særlige rolle. Ved større organisati-
onsændringer eller ændringer i bemanding bør processen gentages.  

• Awarenessprogrammer og -tiltag bør som en fast bestanddel inkludere budskaber om-
kring håndtering af beredskabssituationer: Information om den overordnede strategi, 
hensigtsmæssig adfærd, kendskab til beredskabsplaner mv. For mere inspiration hertil 
kan henvises til Guide til kommunikation i en beredskabssituation. 

• Planen skal testes periodisk og mindst én gang årligt med deltagelse af alle væsentlige 
rolleindehavere. Der kan veksles mellem forskellige testtyper, jf. nedenstående afsnit 
5.4.  

 
Beredskabsplanen kan betragtes som implementeret, når ovenstående punkter er udført, og 
der samtidig findes en proces til overvågning af, at beredskabsplanen til enhver tid er opera-
tionel og velfungerende. Periodiske skrivebordstest er normalt ikke tilstrækkelige i den hen-
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seende, idet de fx ikke vil afsløre manglende ressourcer (fx udløb af en leverandøraftale), der 
som en præmis for testen forudsættes at være på plads. Der bør som alternativ eller supple-
ment udføres en mere omfattende testform (simulering eller en fuld test), eller der kan udar-
bejdes en checkliste til kontrol af, at aftaler, udstyr og kompetencer til stadighed er tilgænge-
lige. 
 

5.4 Test af beredskabet 
Formålet med at udføre test af beredskabsplanerne er at: 
 
• vurdere og efterprøve, at de beredskabsplaner, der er udarbejdet for organisationen er 

tilstrækkelige 
• træne beredskabsplanens aktører i at udfylde deres rolle i en beredskabssituation 
• forbedre eller justere planen i forhold til ændringer i organisationens forhold, fx ændrin-

ger i risikobilledet 
 
Derudover er det en mulighed for at sikre, at beredskabet er integreret i organisationen og for 
at identificere eventuelle praktiske svagheder i de udarbejdede planer.  
 
Det er vigtigt, at alle involverede parter i beredskabet kender deres rolle og ansvar i en even-
tuel beredskabssituation, og test er en proaktiv måde at skabe bevidsthed og indblik i planer-
ne og deres effektivitet.   
 
Beredskabstesten kan foregå på flere forskellige niveauer. Nedenfor nævnes tre forskellige 
former med stigende kompleksitet:  
 
• Skrivebordstest 

De ansvarlige i beredskabsorganisationen samles og gennemgår planen på baggrund af 
nogle forskellige scenarier, hvor man blot forestiller sig hændelserne og udviklingen i for-
løbet. Som bilag til denne vejledning findes to eksempler på scenarier, der kan tages ud-
gangspunkt i (denne testform bør ikke stå alene, men suppleres med efterfølgende test-
former). 

• Simulering 
Planen simuleres, og de forskellige aktiviteter udføres i praksis for at teste reaktionstider 
og udfald af de forskellige handlinger. Fx retablering eller overgang til alternativ lokation.  

• Fuld test 
Ved en fuld test gøres testen så realistisk som muligt. Her afbrydes de systemer, der fej-
ler i henhold til scenariet, og driften forsøges genoptaget på en alternativ lokation. En 
fuld test er den mest effektive test, men den vil også være forbundet med en vis risiko og 
skal derfor planlægges omhyggeligt. 

 
I alle tilfælde anbefales det at udpege en testansvarlig, som ikke er en aktør i henhold til be-
redskabsplanen. Rollen er til gengæld at være projektleder, som bl.a. præsenterer testscena-
rierne for deltagerne i testen og senere kan afgøre, hvordan situationen udvikler sig på bag-
grund af de handlinger, deltagerne foretager sig. Den testansvarlige bør have et godt kend-
skab til beredskabsplanen og tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne målrette testen til de rele-
vante områder. 
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Det vil som oftest være relevant at teste beredskabet 1-2 gange årligt, eller når der foretages 
væsentlige ændringer i it-beredskabsplanen og evt. forretningsnødplaner. Vurderingen af be-
hovet for frekvens og kompleksitet foretages af den områdeansvarlige. 
 
Umiddelbart efter at testen er gennemført, bør der foretages en evaluering af forløbet, hvor 
observationer og kommentarer til forløbet registreres. Hvis der er identificeret mulige forbed-
ringer til planen, skal de udarbejdes og implementeres. 
 

5.5 Løbende forbedring og opdatering 
It-beredskabet skal løbende vedligeholdes. Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i 
beredskabet i følgende tilfælde: 
 
• Erfaringer fra et beredskabsforløb, hvor den efterfølgende evaluering har identificeret 

mulige forbedringer 
• Erfaringer fra en test af beredskabsplanen, hvor den efterfølgende evaluering har identi-

ficeret mulige forbedringer 
• Ændringer i forudsætningerne for it-beredskabet (organisationen, retableringsstrategi, 

arbejdsgange, it-anvendelsen mv.) eller indholdet i it-beredskabsplanen eller forret-
ningsnødplanen (kontaktoplysninger mv.). 

 
Det er vigtigt at vurdere omfanget af de ændringer, der foretages i planerne. Væsentlige æn-
dringer, som har betydning for, hvordan aktørerne skal agere, bør godkendes og udmeldes 
på en måde, som sikrer kendskab til de ændrede planer. 
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6. Implementerings-
anvisninger – hjælp til 
den udførende 

 
 
Hvis der ikke tidligere har været implementeret et beredskab, er der ofte udfordringer med at 
få forankret arbejdet og sikret den nødvendige opbakning fra ledelsen og ressourcerne til ar-
bejdet. Dette kapitel er fortrinsvis henvendt til organisationer, der starter på bar bund, men 
kan også anvendes som inspiration til revitalisering af beredskabsarbejdet af fx it-
sikkerhedskoordinatorer, der har arbejdet med beredskab under andre paradigmer. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at planlægning og implementering af beredskab ind-
ledningsvis starter som et traditionelt implementeringsprojekt med fast start og sluttidspunkt, 
men hurtigt bør opfattes som en proces, idet udarbejdelse af planer bliver genstand for perio-
disk aftestning og ændringer i bagvedliggende strategier og politikker, med heraf afledte op-
dateringer af beredskabet. Rollerne i beredskabet vil desuden bestå også efter den projekt-
orienterede opstart. Processen følger naturligt principperne for sikkerhedsstyring efter ISO 
27001 og den såkaldte plan-do-check-act-model, som også anvendes i andre ISO-
standarder; først planlægning, så implementering, derefter opfølgning og til sidst test og til-
retning af det implementerede. Se tillige afsnit 5.3. 
 

6.1 Forudsætninger 
Inden arbejdet med etablering af beredskabsplanerne påbegyndes, er der en række forud-
sætninger, der bør være styr på, dels fordi elementer i beredskabet kan være nærmest umu-
lige at lande uden, og dels fordi det kan lette udarbejdelse og implementeringen betragteligt, 
hvis disse forudsætninger er opfyldt.  
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Ledelsesforankring Sikring af ressourcer og økonomi til implementeringen og den 
efterfølgende proces 

Informationssikkerhedsstrategi og -politik Definerer overordnet ramme for organisationens sikkerheds-
arbejde 

Overordnet risikovurdering Danner grundlag for koordinering af forretningsbehov og be-
redskabsindsats 

Fastlæggelse af beredskabsstrategi Beskriver beredskabets overordnede mål og midler 

Identificering af kritiske forretningsproces-
ser 

Sikrer korrekt prioritering af beredskabet, samt viser evt. be-
hov for forretningsnødplan 

Afgrænsninger Sikrer forventningsafstemning inden detailplanlægning og im-
plementering påbegyndes 

Formidling/awareness Sikrer commitment og fokus hos både ledelse og medarbejde-
re – inddrag interessenter fx via workshops  

 

6.2 Trinvis implementering 
Fra det tidspunkt, hvor de grundlæggende forudsætninger er faldet på plads, til det færdige 
plankompleks er udarbejdet og aftestet, vil der normalt gå ’en rum tid’. For at få gavn af ind-
satsen hurtigst muligt, kan det med fordel planlægges, så dele af planen gøres operationel 
fra det øjeblik indholdet er tilvejebragt, men inden koordinering og aftestning nødvendigvis 
har fundet sted. Dette kan opnås ved at udarbejde planens delelementer i nedenstående er-
faringsbaserede forslag til rækkefølge, men bør altid vurderes individuelt: 
 
1. Ansvarsområder og kontaktliste 
2. Eskalering og mobilisering 
3. Kommunikationsplan  
4. Rollebeskrivelser 
5. Snitflader til interessenter 
6. Retableringsaktiviteter 
7. Øvrige delelementer 
 
Bemærk at aftestning udmærket kan gennemføres på visse delelementer uden hele planen 
behøver at være færdig – herved indhentes erfaringer tidligt i forløbet, og udeståender eller 
begrænsninger kan hurtigere håndteres eller forelægges ledelsen. 
 

6.3 Andre implementeringsovervejelser 
I forbindelse med de initielle aktiviteter er det værd at gøre sig nogle overvejelser på områ-
der, der kan have indflydelse på beredskabets evne til at fungere under en hændelse, men 
som er svære at konkretisere eller afprøve under almindelige forhold. 
 
Beslutningsprocessen er normalt beskrevet entydigt ud fra risikovurderingernes afledte afta-
ler om maksimal accepteret nedetid (MTD) på et system eller proces. I praksis er det en be-
slutning, der kan være afhængig af mange faktorer, fx tidspunktet hændelsen indtræder på, 
om hændelsen påvirker andre direkte eller indirekte interessenter samtidig, eller om der er 
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forhold, der gør tilbagevenden til normaldrift særlig vanskelig, som samlet set betyder, at man 
er villig til at acceptere en længere nedetid, og i stedet øge indsatsen på fejlsøgning og -
rettelse under de normale driftsprocedurer. 
 
Roller og ansvar er med få undtagelser anbefalet at ligne den daglige varetagelse mest mulig 
af hensyn til genkendelighed. Men i praksis har det også vist sig, at nogle ledere, der i det 
daglige udfører deres opgaver perfekt, pludselig mister overblikket og evnen til at lede og for-
dele arbejdet, når vedkommende står midt i en hændelse, hvor rollen viser sig at være mar-
kant anderledes – og at der faktisk er andre personer i organisationen, uden normal ledelses-
rolle, langt bedre til at varetage opgaverne under sådanne konditioner. En god test kan ofte 
belyse dette, og i en åben organisation kan der desuden ligge en aktivitet i beredskabsledel-
sens checkliste, hvor status og eventuel justering af organisationen kan vurderes. 
 
Beslutningsmandat er, også i forlængelse af ovenstående, et område der kan vise sig nød-
vendigt at have særlige regimer for i en beredskabssituation, hvor man ofte opererer i døgn-
drift og derfor har brug for flere, der kan træffe beslutninger. 
 
Sikkerhedsniveau og kontrol under en hændelse, hvor fx normal systemanvendelse, fysiske 
rammer og kontrolrutiner er påvirket, kan overvejelser om ændring af sikkerhedsniveau og 
løbende kontroller blive et issue. 
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7. Skabeloner 
 
 
I tilknytning til denne vejledning er publiceret to skabeloner for it-beredskabsplaner, som hen-
vender sig henholdsvis til organisationer med og uden egen it-drift.   
 
Skabelonerne er bygget op omkring en generisk disposition, der sikrer, at en plan, der er 
bygget med udgangspunkt i skabelonen, kommer omkring alle væsentlige beredskabstemaer 
i en logisk rækkefølge (først beskrives de styrende processer om ledelse og organisation, 
derefter de handlingsorienterede). I skabelonen til organisationer uden egen it-drift er alle 
handlingsorienterede afsnit, der vedrører retablering af it-systemer og infrastruktur, taget ud, 
idet de ting forudsættes at være dækket ind under leverandørens beredskabsplaner.  
 
Under hver overskrift i skabelonerne er der en beskrivelse af, hvad brødteksten i afsnittet skal 
omhandle, samt hvilke overvejelser, der er relevante at gøre sig, forinden teksten skrives. 
Disse beskrivelser og overvejelser kan i de fleste tilfælde, med en mindre redaktionel indsats, 
omformuleres til den endelige tekst, organisationen ønsker at bruge.  
 
Endvidere er der til flere afsnit eksempler på illustrationer og skemaer, der kan bruges til at 
underbygge teksten. Disse skal tilpasses de konkrete forhold og behov. 
 
Skabelonernes operationelle planer består af en række successive handlinger, der skal udfø-
res for at håndtere et bestemt delområde i en beredskabssituation. Handlingsrækkerne er il-
lustreret for hver operationelle plan.  
 
Handlingerne er generiske, og den enkelte organisation kan vælge at gøre dem mere eller 
mindre detaljerede efter behov. Det væsentlige er at fastholde konceptet, hvorefter de scena-
rier beredskabsplanen tager højde for, skal kunne håndteres med en kombination af relevan-
te operationelle planer. Med andre ord skal man undgå at definere operationelle planer, der 
overlapper hinanden. Samtidig kan det sagtens være aktuelt at definere flere operationelle 
planer end dem, der er medtaget i skabelonen. 
 
Såfremt en given handling kun kan udføres ved at følge detaljere procedurer eller kræver ad-
gang til noget bestemt dokumentation, evt. teknisk dokumentation, anbefales det at formulere 
detailinstrukser. Beredskabsskabelonen indeholder ikke skabeloner for detailinstrukser, idet 
form og indhold på disse kan være meget varierende. Efter omstændighederne kan organisa-
tionen vælge at gøre detailinstrukserne til bilag til planen, fx hvis der er mange eller lange de-
tailinstrukser. Der bør henvises til detailinstrukserne fra de operationelle planer, som kræver 
at man anvender dem. 
 
Arbejdet omkring it-beredskab giver ofte anledning til uddybning eller udarbejdelse af andre 
dele af beredskabet, og til dette formål er desuden udarbejdet skabeloner og andet materiale 
til beredskabsstrategi, udpegning af kritiske forretningsprocesser og kommunikationsaktivite-
ter. Herudover er der udarbejdet materiale til inspiration omkring udarbejdelse af testscenari-
er. 
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7.1 Skabelonoversigt 
Tabellen herunder indeholder oversigt over skabeloner og andet materiale relateret til it-
beredskabet. Det er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og tilgængeligt på styrelsens 
hjemmeside i løbet af sommeren 2013. 
 
 

 

Type Dokument Anvendelse 

Skabelon It-beredskabsstrategi Sikring af ledelsesforankring og grundlag for be-
redskabsarbejdet 

Skabelon It-beredskabsplan – egen drift 
Plan til organisationer med egen drift for strukture-
ret igangsætning og gennemførelse af aktiviteter til 
retablering af it efter en hændelse. 

Skabelon It-beredskabsplan – outsourcet 
drift 

Plan til organisationer med outsourcet it-drift for 
struktureret igangsætning og gennemførelse af ak-
tiviteter til retablering af it efter en hændelse. 

Guide Kommunikation i en bered-
skabssituation 

Guide om roller, ansvar og andre overvejelser i 
forbindelse med kommunikation i en beredskabs-
situation. 

Guide 
Identifikation af kritiske forret-
ningsprocesser til brug for for-
retningsnødplaner 

Guide om proces og overvejelser i forbindelse 
med udpegning af forretningsprocesser med be-
hov for nødplaner i tilfælde af en hændelse. 

Testscenarie Skrivebordstest af beredskabet 
– brand 

Inspiration til scenariebeskrivelse for skrivebords-
test, der har til formål at træne personalet i at 
håndtere en brand. 

Testscenarie Skrivebordstest af beredskabet 
– strømafbrydelse 

Inspiration til scenariebeskrivelse for skrivebords-
test, der har til formål at træne personalet i at 
håndtere en strømafbrydelse. 

Testscenarie Skrivebordstest af beredskabet 
– hackerangreb 

Inspiration til scenariebeskrivelse for skrivebords-
test, der har til formål at træne personalet i at 
håndtere et hackerangreb. 

 

 
 
 

http://www.digst.dk/Arkitektur-og-standarder/Styring-af-informationssikkerhed-efter-ISO-27001/Beredskab
http://www.digst.dk/Arkitektur-og-standarder/Styring-af-informationssikkerhed-efter-ISO-27001/Beredskab
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