
Cyberangreb – andet halvår, 2021
Dansk 

legepladsvirksomhed ramt
af ransomware-angreb

Kompan A/S, en større dansk 
virksomhed, der sælger 

legepladser, blev i sommer 
ramt af et ransomware-
angreb. Virksomheden 

betalte ikke løsesummen.
Det resulterede dog i, at 
hackerne offentliggjorde

500 GB data. 
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Israelske hospitaler ramt af 
ransomware-angreb

Et stort hospital i byen Hadera nord for 
Tel Aviv måtte se sig nødsaget til at 

undvære IT-systemer og således skrive alt 
i hånden på papir grundet angrebet. 

Flere af journalerne kan ikke erstattes, da 
angriberne har slettet backup-filerne, 

som netop skulle bruges i tilfælde af IT-
angreb. 

Acer har fået stjålet 60 GB data 
i hackerangreb

Acers servere i Indien og Taiwan 
blev i oktober udsat for et 

hackerangreb, hvor hackerne stjal 
minimum 60 GB data. Der er tale 

om blandt andet kundedata, 
forretningsoplysninger samt 

finansielle informationer. 
Acer har gjort kunder, hvis data er 

berørte, opmærksomme på 
angrebet. De stjålne data er 

blevet uploadet til et forum for IT-
kriminelle og sendt til journalister. 

Illum ramt af ransomware-
angreb

Den 6. oktober blev Illum 
ramt af et ransomware-
angreb. En måned efter 

forlangte hackerne 
betalingen af en løsesum for 
ikke at offentliggøre data om 

kunder, medarbejdere og 
kreditkort. 

Finansministeriet i 
Papua Ny Guinea ramt 

af et ransomware-
angreb

Et ransomware-angreb 
ramte den 22. oktober 

Finansministeriet i Papua 
Ny Guinea. Mere præcist 
omfattede angrebet det 

betalingssystem, der 
styrer adgangen til flere 

hundrede millioner 
dollars i udenlandsk 

støtte. 

Jobnet.dk ramt af 
phishing-angreb 

I november blev Jobnet 
opmærksom på 

phishing-angrebet. 
Den jobsøgende 

modtog en besked 
med invitation til 

jobsamtale. På den 
falske jobnet-

hjemmeside blev 
borgerne bedt om at 

dele en række 
personlige oplysninger.

Nordens største hotelkæde 
ramt af ransomware-

angreb

Hotelkæden Nordic Choice
Hotels blev i starten af 
december ramt af et 

ransomware-angreb, der 
lammede de mest essentielle 

IT-systemer som booking, 
indtjekning og betaling. Da 

kæden fortsat fastholdt ikke 
at betale løsesummen, valgte 

hackerne af offentliggøre 
10.000 filer og mapper med 

medarbejderoplysninger som 
personnumre og bankkonti.
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Log4Shell – sårbarheden, der ramte hele 
verden

Den 9. december blev offentligheden 
opmærksom på, at en ny sårbarhed findes. 

Der er tale om Log4Shell-sårbarheden i 
Log4j-biblioteket, som benyttes vidt i Java-

applikationer. Virksomheder kunne ikke selv 
opdatere Log4j til en nyere version, fordi 

leverandører af software anvendte Log4j i 
applikationer. 

Virksomheder måtte afvente, at deres 
leverandører opdaterede Log4j i 

applikationerne. Dette afstedkom 840.000 
cyberangreb på blot 5 dage. 

Amerikanske organisationer, der var
udsat for Ransomware-angreb i Q1, Q2 og 
Q3 af 2021 oplevede i gennemsnit lige over 
tre uger med forstyrrelser i deres systemer 
grundet angrebet. 
Kilde: https://www.statista.com/statistics/1275029/length-of-
downtime-after-ransomware-attack/

Ransomware-angreb er når 
hackere tager data eller 

systemer som gidsel og truer 
med at offentliggøre data, eller 
fortsat spærre systemer, hvis 

ikke de modtager løsesummen. 

Canadisk provins ramt af 
hackerangreb – sundhedssystemer 

nede

Den 30. oktober blev provinsen ramt af 
et hackerangreb, der fik store 

konsekvenser for hospitaler og 
sundhedsorganisationer. De blev 

tvunget til at lukke IT-systemer ned og 
aflyse tusindvis af lægeaftaler samt 

anvende papir og kuglepen.
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