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Norgeshistoriens største ran..

57,4 millioner kroner

100 millioner kroner

April 2004

Januar 2016



Analogt innbrudd.. (etter)



Digitalt innbrudd..(før OG etter)(før)



Lofotnett – fikset på 2 minutter, men..





• Økt digitalisering kan gi vekst på 24 milliarder

• Datakriminalitet påfører oss kostnader på    

19 milliarder hvert år (0,64% av BNP)



• Det er en massiv konkurranse innen bank og finans for å vinne mobilmarkedet

• mCash, Vipps og Mobilepay

• Krever massiv satsning på en sikker teknologiplattform

Økende digitalisering krever lange, automatiserte, persondrevne og integrerte verdikjeder..



Å være en del av «lange verdikjeder»..

• Anbud 

• Tilgang til kunde 

infrastruktur

• Tilgang til sensitiv 

informasjon



Sleep Number® 
Mattresses

Sirona 3.8 
Biogeneric Dental 
Impression System

Not a dental 
scanner, but a 

revenue center
Orthodonture platform

Not a bed
The latest, cloud connected, 

biosensor and fitness 
platform

Airbus A380

Not an airplane,  
but a flying 
datacenter
700+ applications

Digital transformasjon er overalt



Digital transformasjon er overalt



10,000 C-Suite executives

CEOS leaning more on CISOs

How do I solve this? It's not - can I do it?

Classic: Implement - then secure

Firewalls, segregation, AMP..

CEO Insight: To remain competitive, 

organizations today must make a budgetary

commitment to the integration of cybersecurity

with digitization from the outset.

Anecdote; Elwin Wong, CISO of Ross Stores, was also 

given the role of enterprise architect.

Digital transformasjon er overalt



La oss se på de 3 hovedmytene om sikkerhet..

# 1 «Just do the basics»

«4 effektive tiltak 

blokkerer inntil 90% av 

kjente dataangrep..»



Vi gjør tiltakene riktig, 

men gjør vi de riktige  

tiltakene?

La oss se på mytene..

# 1 «Just do the basics»



La oss se på mytene..

#2 

«IT-sikkerhet er 

en kunst, ikke 

en vitenskap»



#2 

«IT-sikkerhet er 

en kunst, ikke 

en vitenskap»

La oss se på mytene..



#3

Du kan ikke 

kvantifisere 

risiko

La oss se på mytene..



La oss se på mytene..



La oss se på mytene..

Risk reduced per unit cost (RRUC) is a 

metric that provides enlightening information

about security decisions to more 

appropriately identify the potential return on a 

security investment.

It provides a way to economically describe

alternative options in a similar way so that

enterprises can choose between, say, 

multifactor authentication and security event

management solutions.



La oss se på mytene..

• Apply positive, forward thinking that embraces digital transformation

• Security Metrics: Rethink “conventional wisdom” with evidence and 

outcomes

• Security Economics: Make rational decisions based on “risk reduced per 

unit cost”

• Security at Scale: Evolve to a model of dynamic, distributed integrity 

based on economic benefits

Risk reduced per unit cost (RRUC)



Transformativ bruk av informasjonsteknologi vil prege vellykket forretningsutvikling

Digital transformasjon er driveren av informasjonssikkerhet. Infosec skal:

Sette bedriften i stand til å ta kalkulert forretningsmessig risiko

Understøtte forretningens behov og skape handlingsrom

Du er en del av en lang verdikjede

Lange verdikjeder er mer sårbare

Også som indirekte mål

Tenk «immunisering»

Språkbruk (økonomi) og databasert

beslutningsgrunnlag er essensielt

FICO

RRUC

(eks.)

Informasjonssikkerhet bestemmer hastighetenInformasjonsteknologi er den digitale motoren i bedriften


