Introduktion til Projekt Insider

Offentlige institutioner og private virksomheder er i stadig højere
grad eksponerede for flere og nye trusler. Flere undersøgelser
peger på, at den største bekymring blandt adspurgte danske
virksomheder og myndigheder er de ansatte og insidertruslen. Ofte
kan en organisation opdage eller styre, hvornår en udefrakommende
forsøger at få adgang til data enten fysisk eller elektronisk. Men
den person, der er sværere at opdage og som kan forårsage mest
skade, er en insider med legitim adgang.
Der har været mange sager, både i Danmark og i udlandet, som
illustrerer den trussel, som betroede medarbejdere kan udgøre
gennem bevidste eller ubevidste handlinger. For at Danmark fortsat
kan være et digitalt foregangsland, er det nødvendigt at adressere
den menneskelige faktor i informationssikkerhed og beskyttelse af
viden. Formålet med kurset er at øge opmærksomheden på trusler
fra insidere og at skabe en fælles forståelse af samme. Der sættes
fokus på ubevidste såvel som bevidste trusler i dagligdagen udført
af personer udefra og inden for organisationen.

Centrale læringspunkter
• Insidertruslen går på tværs af organisationens søjler
• Identificér og fokusér på de kritiske værdier
• Rettigheder skal afstemmes med behov
• Forebyggelse af insiderhændelser kræver løbende
opmærksomhed

Målgruppe for kurset

Målgruppen er primært personer, der arbejder med sikkerhed, kritiske værdier, ledelse, HR
og It-medarbejdere, der har eller kan tænkes at have en rolle i arbejdet med en organisations
kritiske værdier. Kurset henvender sig til virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner.

Definition på en ‘Insidertrussel‘: „En person med legitim adgang som, bevidst eller ubevidst,
påvirker organisationens virke gennem at sprede, skade eller ændre de informationer og
processer, som udgør organisationens fundament.“
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De fire felter

Insidertruslen opdeles oftest i ubevidst eller ondsindet, altså ubevidste og
ondsindede handlinger. Dette dækker ikke fyldestgørende det spektrum af
mulige handlinger, som kan defineres som insiderhændelser. For at komme
væk fra denne sort-hvid-tankegang tager vi udgangspunkt i en fire-felts model.
Denne illustrerer både bevidstheden omkring et sikkerhedsbrud, uden at tage højde for
årsagen til dette, og at en person med den fornødne adgang ikke nødvendigvis er ansat.
Kurset vil bygge videre på denne model og adressere et større spektrum af insiderhændelser,
fra den ‘velmente’ insiderhandling over spionage og cybertrusler, til den overlagte,
ondsindede handling.

Definition på ‘Kritiske Værdier‘: „Kritiske værdier er de informationer, funktioner, systemer
og tjenester, som tillader en organisation at udføre dens kerneopgave.“
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Insidertruslen er kompleks og indeholder mange facetter. Vi har taget udgangspunkt i et bredt
udsnit af faglitteraturen omkring emnet, både fra offentlige, private og akademiske kilder. Dette
er blevet suppleret af dialog med bl.a. videnskabelige aktører, herunder det amerikanske
Carnegie-Mellon University, som er en af de fremmeste ressourcer på området, samt andre
nationale og internationale myndigheder. Kursets hovedfokus er informationssikkerhed, men
de dilemmaer og værktøjer som introduceres er bredt anvendelige og relevante for alle typer af
insidertrusler.

Forventninger til dig som kursist

Vi tilstræber, at kursusdeltagerne får mest muligt ud af den afsatte tid, og
derfor har vi også nogen forventninger til, at folk møder velforberedte. Vi ser
gerne, at alle deltagere har modtaget og læst denne folder, da dele af den
vil indgå i kurset.
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Kurset er gratis. Der kan dog være udgifter
forbundet med evt. overnatning.
Det forventes, at rekvirenten stiller et lokale
med præsentationsudstyr til rådighed, herunder
muligheden for at tilslutte en ekstern laptop og
afspille film med lyd. Der skal være mulighed for
at opstille borde til fem grupper.
Forplejning for deltagere og dertilhørende
udgifter afholdes af rekvirenten.
Kurset er normeret til fire timer og afholdes for
grupper på 20-40 deltagere for at få det bedste
udbytte af dialog, erfaringsudveksling m.m.
Kurset afholdes ikke for færre end 20 deltagere.
Der afholdes dog gerne flere kurser for samme
aftager.
Præsentationen udleveres ikke. Rekvirenten vil
efterfølgende modtage en række af de værktøjer
som præsenteres, således at der kan arbejdes
videre med emnet efterfølgende.
Projekt Insider rekvireres via e-mail til
raadgivning@pet.dk eller telefonisk henvendelse
til Rådgivning ved PET.

