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Har din virksomhed en IT-beredskabsplan?
Med en beredskabsplan får du helt klare retningslinier for, hvem der gør hvad, hvornår og 
hvordan i tilfælde af uheld, som det ikke har været muligt at undgå eller begrænse.

En beredskabsplan er en beskrivelse af et sæt forholdsregler og processer, der har til formål at sikre din 
virksomheds aktiveter og værdier. Dette sker gennem hurtig og effektiv reetablering af de forretningskritiske 
it-systemer i tilfælde af utilsigtede hændelser (fx. brand, terror, vira, fejl). Der udarbejdes herudover en plan 
for, hvordan de nødvendige aktiviteter kan fortsætte, indtil alle systemerne er fuldt operationelle igen, samt 
tidsramme herfor.

Udarbejdelse af en beredskabsplan indeholder følgende elementer:
• En afklaring af, hvilke  forretningskritiske systemer/elementer, der som minimum skal omfattes af

beredskabsplanen.
• En definition af de mest sandsynlige scenarier for uheld eller fejl
• Fastlæggelse af de økonomiske såvel som ressourcemæssige rammer (mandetimer)
• Konsekvensberegning af hændelserne
• Aktionsplan, d.v.s. udfærdigelse af klare retningslinier og procedurer for, hvem der gør hvad, hvornår

og hvordan
• Udarbejdelse af plan, der skal sikre, at den nødvendige dokumentation for genetablering af berørte

systemer foreligger og altid er fuldt opdateret
• Sikring og procedure for, at backup på alle omfattede systemer er etableret og testet
• Tidsfrister og grænser
• Graden af integration i virksomheden (uddannelse af medarbejdere).
• Test af af endelig beredskabsplan

En KonsensIT projektleder vil være den udførende på opgaven, med støtte fra jeres organisation i form af 
information fx. omkring operationelle procedurer, bemandingsplaner, evt. sikkerhedspolitikker samt koor-  
dinering af opgaver internt i virksomheden.

Risikovurdering/-analyse 
Vi antager, at der forud for udarbejdelsen af beredskabsanalysen er foretaget en risikovurdering/-analyse af 
sikkerheden i din it-infrastruktur. Denne kan evt. indgå som en del af beredskabsplanen. 
Læs mere om KonsensITs risikovurdering på www.konsensit.dk. 


