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Brug sikre systemer når I holder virtuelle  
møder og konferencer 

Vær obs på, hvilke systemer du bruger, når du skal holde virtuelle møder – 
ikke alle systemer er lige sikre 

På grund af situationen med coronavirus har de fleste medarbejdere måttet benytte sig rigtig 

meget af videokonferencesystemer. Som medarbejder skal du tænke dig om, når du vælger, 

hvilket system du bruger, når du skal kommunikere med dine kolleger i og uden for din organi-

sation.  

 

Den Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (DCIS) på sundhedsområdet giver dig 

her et overblik over, hvad systemerne bør og kan bruges til. 

Brug Skype for Business eller Microsoft Teams 

Hvis man scanner nettet for oplysninger om de forskellige systemers fordele, kan man læse at: 

 

 Skype for Business – er godt til almindelige møder 

 Zoom – er godt til store konferencer og undervisning 

 Google Hangout – er godt til dem, der bruger Google jævnligt 

 Microsoft Teams – er godt til Office 365-brugere 

 Gotomeeting og Webex – har eksisteret længe og virker godt 

Brug din organisations systemer 

Vi anbefaler, at man bruger organisationens standardsystemer. Det vil ofte være Skype for Busi-

ness eller Microsoft Teams, men det kan også være MedComs VDX bridge eller organisationens 

Jabber. Disse systemer holdes opdateret, og jeres egen organisation og Medcom står inde for, 

at licenser og sikkerhed er i orden. 

Foretag en risikovurdering 

Vi anbefaler, at man altid baserer sit valg på en risikovurdering. Skal der snakkes fortrolige op-

lysninger, skal tilliden til sikkerheden være høj, og her fraråder vi at benytte Zoom, Hangout eller 
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andre systemer, hvor man ikke selv har kontrol over infrastrukturen eller har en juridisk bin-

dende databehandleraftale. 

Undgå gratisversioner 

Den pludselige omlægning af arbejdsmåder har betydet, at mange af de lokale møde- og konfe-

rencesystemer ikke har kunne håndtere de nye behov. Derfor er det fristende at benytte et pro-

gram som Zoom, der bl.a. er blevet populært, fordi det nemt giver mulighed for at lave større 

konferencer. Vi hører dog, at de lokale systemer generelt er blevet opgraderet til at kunne hånd-

tere den øgede efterspørgsel, så det burde ikke være en begrundelse for at bruge Zoom. 

 

Center for Cybersikkerhed og andre har advaret om en række sikkerhedsmæssige bekymringer 

særligt i forhold til brugen af Zoom, og Zoom efterfølgende har offentligt gjort rede for planerne 

for at håndtere en del af disse bekymringer. Helt generelt skal man dog aldrig benytte gratisver-

sioner af systemerne. Det gælder Zoom, Skype, Hangout og andre. Selv hvis du bliver inviteret 

til at deltage i Zoom-møder fra andre, skal du vurdere, om du påtager dig en uacceptabel risiko.  

Hvis du alligevel vil bruge Zoom 

Hvis man i en speciel situation og efter sin risikovurdering alligevel vælger at benytte Zoom, kan 

man rette i opsætningen for at minimere visse risici.  

 

Det fremgår af pressen (Version2), at universiteterne og herunder også nogle af universitetsho-

spitalerne benytter en Zoom-løsning, der udbydes af DeiC. Zoom har nogle styrker i forbindelse 

med undervisning, og DeiC har valgt at sætte en Zoom-infrastruktur op sammen med Nordunet, 

der sikrer at databehandlingen bliver på denne infrastruktur. DeiCs løsning er forbeholdt orga-

nisationer inden for dansk forskning, uddannelse og innovation, og det kræver aftaler og licenser 

osv. Hverken vi eller Center for Cybersikkerhed har specifikt vurderet sikkerheden i deres løs-

ning. 

 

En anden risiko ved Zoom er, at klienten, der installeres ved brugen af Zoom, mistænkes for at 

have sårbarheder. Det er derfor vigtigt, som med alt software, at sørge for at den holdes opda-

teret. Enten ved at benytte din organisations softwaredistribution eller ved selv at kontrollere 

for nye opdateringer, hver gang man bruger den. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sundhedssektorens Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed (DCIS) 


