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V-MED møde
Hvidovre Hospital

• Ved Lilian Schelde Baunbæk, Informationssikkerhedskoordinator



Hvad kan gå galt?

Kodeord:

LilleMor1

Ca. 80-85% af alle sikkerhedsbrist sker internt i alle 
virksomheder



Lilian BaunbækInformationssikkerhed

Tag et medansvar når du sidder ved PC’en!
• Lad ikke andre se dit password – skift det med det 

samme hvis du er i tvivl
• Hent udskrift i printeren med det samme.
• Sørg for at uvedkommende ikke fysisk eller synligt 

har adgang til skærme med fortrolig information.
• Download ikke ukritisk fra nettet
• Der er meget fokus på at sikre CPR nr –

men alle informationer er vigtige og skal          
sikres!



Opbevaring og udveksling af data
• Fortrolig og følsom e-mail må gerne                

sendes direkte internt på Region H’s net,            
men skal slettes fra postkassen og drevene inden 
30 dage. Dette inkluderer også Outlook mapperne:

• Slettet post (papirkurven)
• Sendt post



• Ja, alle skal anvende RegionH mail adresser
• Nej, der må ikke sættes en fast videresendelse af 

mail til privat mailadresse
• Nej, en afdeling må ikke anvende facebook til

vidensdeling
• Nej, dropbox må ikke anvendes til fortrolig data
• Nej, som bruger må du ikke selv opdatere Internet 

Explorer
• Sådan laver du et godt password



Kompetencecentret for Informationssikkerhed

• Holder til i sektionen ”Specialespecifik it” under 
Kunder og Forretning

• Opgaver og aktiviteter kan grupperes i fem 
områder:

• Politik og retningslinjer
• Rådgivning og støtte 
• Koordinering
• Kontrol og opfølgning
• Rapportering



Henvendelse kan ske:
• informationssikkerhed@regionh.dk
• telefon nr. 38649090



Passwords og sikkerhed

http://www.grc.com/haystack.htm





Tre grundlæggende elementer i at 
”Unbosse”



Formål og profit



Engagér borgerne



”Bossen”



”Den nye bos”



Kan vi...?
• ..bruge vores patienter bedre (”engagere 

borgerne”)?
• .. ”unbosse” os i forhold til øvrige medarbejdere 

(”være tjenere , ikke herrer”)?
• .. bruge Direktionen til andet end at bede om penge 

(”formål over profit”)?


