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o Leave a Mark Consulting Group hjælper til daglig virksomheder 

med at opnå compliance og certificering inden for 

informationssikkerhed.

o Leave a Marks konsulenter er alle certificeret indenfor it- og 

informationssikkerhed

o Vi arbejder online og remote med implementeringen gennem 

Leave a Mark fast track modellen.

leaveamarkgroup.com



Hvorfor valgte vi ISO 27001/27701

Produktet:
Vi havde et behov for at vise vores kunder at vi selv har erfaring med 
hele processen – ”tage egen medicin” - samt at kunne dokumentere at 
vi har kontrol og styr på vores information, da vi har adgang til andre 
virksomheders sikkerhedsinformation.

Salget:
Lettere dialog med potentielle kunder
Tender – kan byde på opgaver der kræver certificat.



Leave a Mark’s proces

Forretningsstrategi
+ risiko appetit

Risikovurdering Opdatering af
politikker og
procedure

Opdatering af
foranstaltninger
og kontroller

Intern audit Extern audit

Scope
ISO 27701 SOA

Alle processer, documenter mm er håndteret i LAM’s FastTrack Framework

Processen er ikke kun lineær.

Hvad gjorde vi?



Erfaringer

• Det kan lade sig gøre for en lille virksomhed at blive certificeret!

• Man er nød til at have et system til at sikre løbende overblik. (online Tool/Framework)

• En af udfordringerne var at få samlet begge frameworks - så det ikke bliver en ekstra opgave at vedligeholde. 

• Ca. 30% af de eksisterende politikker i ISO 27001 blev udvidet ved ISO 27701 (er virksomhed afhængig).

• ISO standarderne gav struktureret tilgang til implementeringen. 

• At samle kontroller gjorde arbejdet let og gav højere kvalitet.

• Risikobaseret tilgang hjalp på prioriteringen og holder omkostninger/tidsforbrug nede. 

• Optimeringspotentiale for processer og systemer blev synlige.

• Nemmere dialog med potentielle kunder.



5 gode tips

• Skal understøtte virksomhedens forretningsstrategi fremadrettet

• Skal være en del af daglige processer (let vedligeholde)

• Bør implementeres med system understøttelse (tool)

• Brug god tid på risikoappetit og risikovurdering

• Sæt tid og ressourcer af til opgaven – hele vejen igennem



Spørgsmål?

leaveamarkgroup.com

helle.friborg@leaveamarkgroup.com



(+45) 535 27000

linkedin.com/in/helle-friborg-7581a32

helle.friborg@leaveamarkgroup.com

Helle Friborg
CEO
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