
 
 
  
 

 

Knowit satsar på säkerhet för SCADA-
system och medicinteknisk utrustning 
 
Satsningens fokus är att stötta kunder i att hantera it-system som saknar normala 
säkerhetsfunktioner. Då traditionella metoder för it-säkerhet inte alltid kan appliceras 
på SCADA-system och medicinteknisk utrustning arbetar Knowit med kompenserande 
säkerhet. I tjänsteutbudet ingår att mäta säkerhetsnivåer, designa nätverk med 
SCADA-komponenter samt medverka vid affärsutveckling där säkerhet är en 
avgörande del.  
 
– Det här är ett område som vi tror starkt kommer att bidra till våra kunders affärsnytta, säger 
Anders Olsson, ansvarig för satsningen på Knowit Secure AB. Målet är att inte bara sänka 
risken för driftbortfall och personskador utan stödja företag i att effektivisera verksamheten 
genom att koppla upp systemen på ett säkert sätt. 
 
Anders Olsson har lång erfarenhet av säkerhetsanalyser och penetrationstest. Han har 
arbetat både inom både sjukvården och industrin med SCADA-system och medicinteknisk 
utrustning. 
 
I början av 2014 anordnar Knowit seminarium om analys och design av nätverk med 
SCADA-komponenter. Energibranschen och sjukvården är praktikfall. 
 
– Att öka medvetenheten hos våra kunder om problemen och möjligheterna med att hantera 
dem, är ett första viktigt steg, säger Anders Olsson, ansvarig för satsningen. 
 
SCADA,(Supervisory Control And Data Acquisition) är system för övervakning och styrning 
av processer. De används inom industrin, energisektorn samt för fastighetsautomation. 
Medicinskteknisk utrustning som röntgenmaskiner och dialysmaskiner har motsvarande 
problematik. De kan inte konfigureras på ett säkert sätt och därför måste bland annat 
nätverkets säkerhetsfunktioner användas istället. 
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att 
skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter 
verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. 
Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. 
Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige 
och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är 
noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna 
knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Anders Olsson, Knowit Secure, 070-331 77 33 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för 
offentliggörande kl.11.00 den 31 oktober 2013. 
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