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Følgende tiltag er iværksat som opfølgning på Rigsrevisionens kritik og i 
det almindelige informationssikkerhedsarbejde: 

• Tilføjelse af informationssikkerhed og EU’s persondataforordning i 
lederinstruksen 

• Risikovurdering udarbejdet for alle fakulteter, 47 institutter /centre, 6 
Fællesadministrative enheder 

• Informationssikkerhedsenheden er flyttet til Forskning og Innovation for 
at afspejle den forskningsnære betydning samt frigøre enheden fra at 
blive anset for udelukkende at være rent IT-rettet  

• Informationssikkerhedsenheden deltager sammen med KU-IT’s 
sikkerhedsenhed aktivt i dialogen med DeiCs bestyrelse og DK-CERT 
om sikkerhedsarbejdet og tilpasning af ydelserne fra specielt DK-CERT 

• Der afholdes løbende grundkurser i informationssikkerhed, persondata, 
data management samt IT-sikkerhedsværktøjer. Kurserne er udbudt via 
KU’s fælles kursusvirksomhed uden ekstra omkostning end deltagelse. 
De afholdes cirka 4 gange om året både på dansk og engelsk med stor 
deltagelse og positive tilbagemeldinger 

• Der er i 2019 udarbejdet et grundkursus leverandørstyring – den gode 
kontrakt som udbydes fra 2020 og det vil blive fulgt op af et persondata 
specifikt overbyggende leverandørstyringskursus 

• E-læringskurset i persondata er tilgængeligt for alle ansatte 
• De sikre drev SIF og S-drev vinder fortsat stor udbredelse 



 

SIDE 2 AF 2 • Der er udbudt et krypteringsværktøj til de studerende til sikring af 
særligt persondata de måtte have brug for at behandle under deres 
studietid på KU 

• Multifaktorautentificering virker nu på KU’s webmail og VPN. Det skal 
udbredes til flere loginsituationer i den kommende tid 


