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Indledning

Syddansk Universitet, SDU, er en uddannelses- og forskningsinstitution, hvor en væsentlig del af de daglige

aktiviteter er afhængig af anvendelsen af IT.

Dette dokument beskriver SDU's overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

løbende risikovurdering, grundlaget for sikker anvendelse af informationsteknologi på SDU.

 

Institutionens mulighed for også i fremtiden at være på forkant med såvel forskning, undervisning og

administration, skal tilgodeses i forbindelse med fastlæggelse af sikringsforanstaltningerne.

SDU ønsker at fremstå som en institution med effektive, tidssvarende og pålidelige IT-systemer og med en

troværdig beskyttelse af betroede, kommunikerede, behandlede og opbevarede informationer.

 

Der lægges stor vægt på overholdelse af lovgivningskrav, samt på at systemerne er brugervenlige, dvs. uden

unødigt besværlige sikringsforanstaltninger.

 

For SDU drejer IT-sikkerhed sig om beskyttelse af samtlige ressourcer, der indgår i eller bidrager til den

elektroniske informationsbehandling og kommunikation.

 

Beskyttelse skal være vendt imod såvel naturgivne som tekniske og menneskeskabte trusler.

 

Den overordnede informationssikkerhedspolitik skaber rammerne for en operationel

informationssikkerhedspolitik, der udmøntes i etableringen af fastsatte regler og procedurer for SDU's

informationssikkerhedshåndtering. Dermed etableres et grundlag for det daglige virke med

informationssikkerhed indenfor SDU's virke. Ansvarsplacering, retningslinier, procedurer, risikovurdering, og

beredskabsplaner er således emner, der reguleres under denne overordnede politik.

 

Mål

Sikringsarbejdet skal tilgodese de tre overordnede sikkerhedskrav: 

 

Tilgængelighed:

Der skal sikre, at informationer med tilhørende service er tilgangelige på de tidspunkter, autoriserede brugere

ønsker det. 

 

Integritet:

Som skal sikre, at informationer er akkurate og fuldstændige og at anvendte IT-systemer fungerer korrekt for

derved at minimere risikoen for ukorrekt datagrundlag, for eksempel som følge af menneskelige og

systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser. 

 

Fortrolighed:

Der skal sikre, at informationer kan beskyttes mod uautoriseret udbredelse og anvendelse ved at etablere

mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data hvor kun autoriserede og autentificerede

brugere har adgang. 

 

Disse mål skal fortolkes som en hensigtserklæring om etablering af et passende sikkerhedsniveau, som dels

skal sikre overholdelse af lovgivningens krav og dels er fastlagt ud fra en risiko- og omkostningsvurdering. SDU

ønsker dog som minimum at leve op til kravene i Dansk Standard's "Informationsteknologi -

Sikkerhedsteknikker - Ledelsessystemer for informationssikkerhed - Krav", DS/ISO/IEC 27001. 

 

Gennemgangen af grundprincipperne i det følgende afsnit skal betragtes som en specifikation af det, der

betegnes som "et passende sikkerhedsniveau".
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Vores holdninger og principper

Ledelsesforhold

Ansvarsplacering

Rektor for SDU har det overordnede ansvar for IT-sikkerheden.

Ledelsesgruppen som helhed deler ansvaret for sikkerheden og kan uddelegere opgaver og ansvar vedrørende

de enkelte funktionsområder, herunder også for vejledning og instruktion af de personer, der anvender SDU's

IT-faciliteter.

Enhver ansat, studerende og konsulent på SDU har således et medansvar for IT-sikkerheden og vil til støtte

herfor blive holdt informeret om sikkerhedsmæssige problemer og om tiltag for at kunne leve op til dette ansvar.

Styringsprincipper

IT-sikkerhed er et fælles anliggende for hele organisationen og vil derfor blive ledet af et af ledelsen udpeget IT-

sikkerhedsudvalg ifølge de regler og procedurer, der indgår i sikkerhedsstyringssystemet.

IT-sikkerhedsudvalget består af 1 repræsentant (IT-sikkerhedsrepræsentant) fra hver af SDU's fakulteter og fra

Fællesområdet. De enkelte repræsentanter har mulighed for at supplere sig til enkelte møder af teknisk

karakter.

Repræsentanten fra Fællesområdet er universitetets IT-sikkerhedsleder og fungerer som formand for gruppen.

IT-sikkerhedsudvalget varetager på det daglige niveau IT-sikkerhedstiltag. Udvalget har pligt til at holde sig

orienteret om IT-sikkerhedsforhold såvel eksternt som internt.

Udvalget har initiativpligt til at sikre at nødvendige sikkerhedstiltag bliver iværksat og gennemført på SDU's

forskellige enheder.

Udvalget vejleder ledelse, medarbejdere og studerende i sikkerhedsspørgsmål, samt koordinerer og følger op

på alle IT-sikkerhedsrelaterede hændelser.

Funktionsadskillelse

Der opstilles regler for funktionsadskillelse, idet dette princip er en grundlæggende forudsætning for

forebyggelse og begrænsning af konsekvenser som følge affejl, uheld, bevidst negative handlinger forårsaget af

enkeltpersoner.

Uafhængighed af nøglepersoner

Der skal tilstræbes uafhængighed af enkeltpersoner gennem etablering af personbackup for de medarbejdere,

der er alene om at dække specialer eller systemer af væsentlig betydning for SDU.

Sanktioner

Ledelsen skal tilse, at omfanget af sanktioner modsvarer overtrædelsen, samt at et eventuelt videre forløb sker i

overensstemmelse med de almindelige fagretlige regler.

Tilgængelighed

Driftsforstyrrelser

skal imødegås gennem:

forebyggende foranstaltninger, bl.a. procedurer for kvalitetssikring, ændringsstyring og

dokumentationsvedligeholdelse,

problemhåndtering, bl.a. procedurer for skadeudbedring, omgåelse, omkobling eller tilsvarende, på en sådan

måde at de aftalte tilgængelighedskrav ikke overskrides.

Da dette område anses for særdeles vigtigt for SDU, forventes regelmæssig rapportering til IT-

sikkerhedsudvalget via hovedområdets IT-sikkerhedsrepræsentant om hændelser og planlagte

forbedringstiltag.

Som en forudsætning for hurtig imødegåelse af driftsforstyrrelser, skal procedurer for regelmæssig

sikkerhedskopiering være etableret.

Katastrofesituationer

Katastrofer forårsaget af brand- eller vandskader søges primært undgået gennem en veltilrettelagt fysisk sikring

og overvågning af bygninger, tekniske installationer og IT-udstyr. Omfanget af foranstaltninger besluttes på

Side 2 af 4Secure ISMS 5.4



•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

basis af en afvejning af de foreliggende risici imod sikringsomkostningerne.

Der skal foreligge beredskabsplaner for:

skadebegrænsende tiltag,

etablering af en temporær nødløsning,

genetablering af permanent løsning,

men alene for de nødsituationer der af SDU's ledelse er defineret som kritiske.

For at beredskabsplanerne vil kunne fungere efter hensigten, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

Beredskabsplanerne skal ajourføres og testes løbende, minimum en gang om året.

Sikkerhedskopier og reserveudstyr skal opbevares i en anden brandzone end den, hvor originalmaterialet og

det udstyr, der er i drift, befinder sig.

IT-systemernes sikkerhed

For at sikre at SDU's systemer til enhver tid fungerer i overensstemmelse med kravspecifikationen og

indeholder sådanne kontroller, at behandlede og genererede data er korrekte og komplette, skal:

Nødvendige kontroller indbygges i systemerne under udviklingsprocessen,

systemudviklingsmodellen og ændringsstyringsproceduren følges, herunder også at krav vedrørende

kvalitetssikring og dokumentation overholdes.

Adgangsforhold

Adgangsbegrænsning

Alle IT-aktiver, dvs. bygninger, IT-lokaler, maskinel, programmel, data og databærende medier skal i nærmere

specificeret omfang være beskyttet imod uautoriseret adgang.

For at opnå denne adgangsbegrænsning skal der benyttes elektroniske/programmelbaserede

adgangskontrolsystemer, der ud over at kunne udføre adgangskontrol også kan give alarmer og, via logning,

danne grundlag for efterkontrol.

Adgangsprocedurer

for såvel fysisk som logisk adgang skal omfatte:

Regler for, hvem der må disponere over hvilke IT-aktiver,

regler for, hvordan og i hvilke tilfælde adgangstilladelser tildeles og trækkes tilbage,

regler for sikkerhedsovervågning, logning, efterkontrol, ledelsesrapportering og opfølgning.

Krav vedrørende informationssikkerhedsdokumenter

Der skal forefindes en samling informationssikkerhedsdokumentermed følgende indhold:

SDU's informationssikkerhedspolitik.

Beskrivelse af sikkerhedsstyringssystemet (ISMS).

Generelle sikkerhedsretningslinier, -regler og -procedurer.

De generelle sikkerhedsretningslinjer, -regler og -procedurer struktureres i overensstemmelse med DS/ISO/IEC

27001 "Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Ledelsessystemer for informationssikkerhed - Krav", og

med et indhold der er udformet og vægtet i overensstemmelse med indholdet af SDU's

informationssikkerhedspolitik.

 

Rammer og gyldighed

IT-sikkerhedspolitikken har gyldighed for alle brugere af IT-faciliteter på SDU og for al anvendelse af IT-

faciliteter på SDU.

Den enkelte persons ansvarlighed ved anvendelse af SDU's IT-faciliteter er en betingelse for at opnå god IT-

sikkerhed, hvilket betyder, at ingen persongruppe skal være undtaget fra at følge sikkerhedsbestemmelserne.

Basale regler for IT-sikkerhed og konsekvenser ved overtrædelse af reglerne, dels for SDU's virksomhed og

dels for den enkelte medarbejder skal kommunikeres til alle brugere af IT-aktiverne.

Informationssikkerhedspolitikken for SDU er baseret på:

En risikovurdering, der sætter rammerne for fastlæggelsen af SDU's Informationssikkerhedspolitik.
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Efterlevelse af den anerkendte standard DS/ISO/IEC 27002 indenfor de områder, der vurderes som værende

relevante for SDU.

Alle relevante regler, lovkrav, retningslinjer og vejledninger indenfor SDU's forretningsområde.

Almindeligt accepterede metoder og procedurer for Informationssikkerhed.

 

Opfølgning 

SDU måler, vurderer og følger op på Informationssikkerhedsområdet på følgende måde:

Løbende entydig registrering og opfølgning på hændelser indenfor Informationssikkerheds området.

Løbende registrering af alle tiltag indenfor Informationssikkerhedsområdet.

Opfølgning på vidensniveau indenfor Informationssikkerhedsområdet på SDU.

Gennemførelse af uafhængige tredje-parts revisioner og evalueringer af informations sikkerheden.

 

Godkendelse

Denne politik er vedtaget af SDU's rektor den 11. november 2019.

__________________________
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