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Hvem er vi? 

Vi er omkring 

+800 medarbejdere

Vi har afdelinger i

▪ København 
(Langelinie og 
Amager)

▪ Silkeborg

▪ Nykøbing Falster

Hovedopgaver

• …fremme virksomheders brug af nye digitale muligheder

• …styrke den digitale sikkerhed i virksomheder med 

viden, vejledning og konkrete værktøjer

• …understøtte virksomhedernes fokus på ansvarlig 

datahåndtering

Erhvervsstyrelsen arbejder for

at gøre det enkelt og attraktivt at 

drive ansvarlig virksomhed i hele 

Danmark 

Erhvervsservice og 

registrering af 

virksomheder

Erhvervsregulering og 

tilsyn - Planlov og 

landdistrikter

Erhvervsudvikling 

og digital vækst

Internationale 

forhold og EU

I Erhvervsstyrelsens område for Digital Ansvarlig 

Vækst arbejder for vi at….
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Cyberkriminalitet rammer bredt – fra industrigiganter 

til den lille familiedrevne virksomhed 



https://sikkerdigital.dk/virksomhed/



Sikkerdigitals virksomhedsrettede sektion rummer 

viden, gratis værktøjer og gode råd til en styrket digital 

sikkerhed for virksomheder 
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De syv gode råd om it-sikkerhed
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1. Få overblik over vigtige data og systemer

2. Opdater programmer løbende 

3. Køb antivirus og firewall

4. Tag backup af data 

5. Lær at spotte mistænkelige mails

6. Lav stærke adgangskoder

7. Stil sikkerhedskrav til it-leverandøren

https://sikkerdigital.dk/virksomhed/syv-raad-om-it-sikkerhed/



Ny kampagne i National cybersikkerhedsmåned: 

Den sikre investering

▪ Kampagnen har afsæt i otte autentiske 

virksomhedscases med virksomheder, som har rejst sig 

efter en it-sikkerhedshændelse og vendt oplevelsen til en 

fordel

▪ Virksomhederne repræsenterer et bredt spektrum af 

danske virksomheder – ift. branche, størrelse og geografisk

Kampagnen...

▪ …skaber en ny og anderledes fortælling om 

hackerangreb i danske virksomheder - i et positivt lys

▪ …fortæller, gennem ærlige og autentiske historier, 

hvordan og hvorfor digital sikkerhed kan blive et 

vigtigt konkurrenceparameter
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Leverandør- og medarbejderpakken 

Medarbejder-

awarenesspakken

Download medarbejderpakken og 

gør dine medarbejdere klogere på, 

hvordan de får bedre IT-vaner, så 

de kan blive et stærkt forsvar mod 

cybertrusler.

Leverandørpakken

Download materialerne og send 

spørgeskemaet til din IT-

leverandør, for at få et overblik 

over leverandørens digitale 

sikkerhed i løsningerne, som 

virksomheden benytter sig af.

https://sikkerdigital.dk/virksomhed/beskyt-virksomheden
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Online værktøjer  

https://sikkerdigital.dk/virksomhed/test-og-vaerktoejer



Sikkerhedstjekket 
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https://startvaekst.virk.dk/sikkerhedstjekket



Sikkerhedstjekket 
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It-risikoværktøj
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https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/it-risikovurderingsvaerktoej/fce38da7-025d-4326-98fe-

c198f3ad8316/



It-risikoværktøj
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Spørgsmål?Spørgsmål?
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