Monsenso opnår ISO 27001 certificering
København, Danmark, den 28. august 2017.
I dag kunne virksomheden Monsenso, som er teknologiførende leverandør af mobile løsninger
inden for mental sundhed (mHealth), offentliggøre, at virksomheden har opnået ISO 27001
certificering. ISO certificeringen sker efter en international standard, som beskriver retningslinjer
og best practices for håndtering af ledelsessystemer for informationssikkerhed (ISMS).
Certificeringen synliggør, at Monsenso har implementeret gennemgribende procedurer for at sikre
en høj grad af informationssikkerhed. Dette sikrer, at brugerne og deres data er beskyttet i
overensstemmelse med de internationalt anerkendte standarder.
ISO 27001 standarden skal sikre en sikker håndtering af brugernes information, deres
intellektuelle rettigheder samt sikrer data fra tredjepart ved at etablere faste procedurer og ved at
leve op til centrale succeskriterier i arbejdet med at implementere en høj grad af
informationssikkerhed.
Før Monsenso kunne modtage ISO certificeringen, foretog en uafhængig instans en omfattende
vurdering af om virksomheden kunne leve op til standardens definerede retningslinjer.
Fremadrettet skal Monsenso igennem en årlig vurdering samt en re-certificering hvert tredje år.
Dette sker for løbende at sikre, at brugernes data altid er beskyttet i overensstemmelse med
standardens retningslinjer.
Monsenso har fået mulighed for at opnå ISO certificeringen takket være en bevilling på 2.3 mio. kr.
fra Markedsmodningsfonden (MMF). Dette beløb banede vejen for den certificering, som nu gør
det muligt at lancere virksomhedens produkt internationalt.
”Datasikkerhed er altafgørende, når vi opererer med patientdata, og ISO 27001 certificeringen er
garant for, at vi giver vores brugere den højest mulige grad af beskyttelse af meget
personfølsomme data”, udtaler Thomas Lethenborg, CEO i Monsenso, om ISO 27001
certificeringen, før han fortsætter:
”Denne certificering bringer os et skridt nærmere på at positionere Monsenso som førende inden
for de såkaldte mHealth løsninger, som fokuserer på mental sundhed og psykiske lidelser”.
Bevillingen fra Markedsmodningsfonden har også muliggjort, at Monsenso allerede er CE- og TGAmærket, HIPAA compliant og har en ISO 13485 certificering.
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Om Monsenso
Monsenso er en innovativ teknologivirksomhed, der tilbyder mHealth løsninger, som skal
optimere behandlingen af psykiske lidelser. Vores mission er at understøtte sundhedsvæsenet og
forskere, samt hjælpe enkeltpersoner med den byrde det er at have en psykisk lidelse. Vores
løsning tilbyder et detaljeret overblik over brugerens mentale sundhed gennem en indsamling af
data om brugerens adfærd samt gennem selvmonitorering. Baseret på løbende forskning og
udvikling, er Monsensos team dedikeret til at udvikle omfattende løsninger, som passer perfekt til
det enkelte individs tilværelse, så behandlingen bliver af højere kvalitet og dermed mere effektiv.
Få mere at vide på www.monsenso.com.
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