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Hva er mIRT?

• CERT, CSIRT, IRT, SIRT…….

• Gruppe i mnemonic som håndterer alvorlige sikkerhetshendelser for våre kunder

• Jobber etter en forhåndsdefinert prosess i en uoversiktlig situasjon

• Eksempler på hendelser:

- Utbrudd av ransomware (for noen år siden, nå begynner de fleste å ha god erfaring med det selv) - dager

- Undersøkelser i forbindelse med mistanke om utro tjener internt - uker

- Målrettede aktører har full tilgang til hele organisasjonens IT-miljø - måneder

mnemonic Incident Response Team





EKSEMPLER PÅ BESLUTNINGER



Hvem er trusselaktøren?



Hvordan prioriterer vi? 

Administrative network Process network



Hva kommuniserer vi til hvem?



Hvordan ta disse beslutningene når du… 



Husk! Det å ikke ta en beslutning er også å ta en beslutning: 



Litt teori om hvordan hjernen fungerer (Daniel Kahnemann)

System 1: Tenke, fort (hurtige beslutninger, automatisk, 
følelsesstyrt, lite krevende)

System 2: Tenke, langsomt (bevisst, logisk, rasjonell, krevende)



Eksempler:



Eks: Beslutninger i stressede situasjoner



Oppsummering: hva påvirker beslutningene våre?

•Tidligere erfaring

•Hvor mye stress vi opplever

•Hvor mye følelser vi har knyttet til situasjonen vi er i

•Hvilken informasjon vi har tilgjengelig

•Hvor sikre vi er på egne valg

Harvard Business Journal May 2015: «We don’t like to spend our mental energy entertaining
uncertainties. It’s easier to seek closure, so we do». 



Så hva kan vi gjøre for å forbedre 
beslutningene våre?



HJELP INTUISJONEN



Forberedelser og trening



Jobb sammen i team!



Sikre deg tilgang til riktig og tilstrekkelig informasjon



Dokumenter evalueringer og beslutninger for å bygge erfaring



HJELP DEN RASJONELLE DELEN AV 
HJERNEN



Gi hjernen gode arbeidsforhold (create cognitive ease)



Vekk system 2!

•Identifiser kjente mønster

•Sett navn på situasjoner du ønsker å gjenkjenne

•Sett tidsfrister



Dokumenter – hvis du jobber så raskt at du ikke rekker det, jobber du for raskt
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