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Den digitale trussel ændrer sig 
konstant – hvordan sikrer du  
dine data og din infrastruktur?
Børsen It-sikkerhedskonference, 29. august 2017 i København

I takt med at danske virksomheder har fokus på digitalisering, har den digitale trussel ændret 
sig markant, med risiko for industrispionage, angreb på kritisk infrastruktur og tab af data – 
risikoen er langt større end tidligere og gældende for alle brancher. det trusselsbillede, de danske 
virksomheder står over for, er kort sagt forandret. hvordan skal du sikre dine data, hvordan 
opdager du eventuelle angreb, og sidst, men ikke mindst, hvordan håndterer du en shitstorm 
og kommunikationen såvel internt med medarbejderne som eksternt til kunderne?
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Virksomhedskultur truer it-sikkerheden
danmark træffer allerede en række foranstaltninger for at forhindre tyveri af data, formler og an-
dre oplysninger fra danske virksomheder, men er det nok? som virksomhed er man nødt til at 
tage truslen mere alvorligt frem for at krydse fingre for, at angreb eller spionage ikke rammer ens 
forretning. skulle uheldet være ude, er det vigtigt at vide, hvordan man håndterer situationen og 
kommunikerer med medarbejdere og kunder.
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Børsen It-sikkerhedskonference, 29. august 2017 i København

Program

08.30 Morgenmad, registrering og mulighed for at netværke

09.00 Velkomst v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

            Udfordringerne er større end nogensinde: Sådan håndterer du angreb og den efterfølgende shitstorm

09.05 Barclays omstrukturerer: Den stigende trussel fra kriminelle og stater fordrer nye sikkerhedsbehov

Troels Oerting, group CISO, Barclays
hør om den stigende trussel og hvorledes Barclays har omstruktureret deres sikkerhedsorganisation for at 
imødegå truslen effektivt.

09.35 Ledelsens aktive deltagelse er alfa og omega for at skabe effektiv sikkerhed

Henrik Larsen, chef, DKCERT og bestyrelsesmedlem, Rådet for digital sikkerhed
hvordan vurderer man risiko, og hvordan kommunikerer man dette til sin topledelse og beslutningstagere 
i forretningen? Bliv klogere på, hvordan du som it-ansvarlig kommunikerer bedre med topledelsen ift. 
udfordringer og trusler.

10.05 52% af danske virksomheder mener ikke, de har været ramt af cyberangreb de seneste 12 måneder

Kim Andersen, director, CGI
Få flere tankevækkende konklusioner fra vores undersøgelse blandt 400 it-ansvarlige og hør, hvad du bør være 
opmærksom på lige nu - fra risikoafdækning til kontrol over adgang og rettigheder.

10.35 Pause

10.55 Hvordan organiseres informationssikkerhed i virksomheder, hvad virker, hvad virker mindre godt – hvordan 
sker integration til it-drift, og kan it-sikkerhedsinformation til daglige it-brugere gøres interessant?

Michael Warrer, it-chef, NRGi
Med udgangspunkt i angrebet på nrGi i 2015, kan du høre om, hvordan nrGI opdagede angrebet, hvordan 
situationen blev håndteret, og hvilken modenhed der er behov for ift. governance.

11.25 Beskyttelse og forsvar mod cybertrusler – et evigt våbenkapløb

Ole Kjeldsen, teknologi- og sikkerhedsdirektør, Microsoft
Mange tilfælde af målrettet hacking, data tab og lækager, kan tilskrives cyber-kriminelle med finansiel moti-
vation, men nye typer af mere generelle trusler opstår konstant. trusler som har vist sig at ramme både den 
brede befolkning, professionelle virksomheder i alle brancher og offentlige institutioner uden undtagelse. 
få et indblik i hvordan Microsoft kan hjælpe med at begrænse, forudse, forhindre og imødegå disse hastigt 
voksende trusler.

11.55 Frokost
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12.55 3 opfordrer til åbenhed om afpresning fra it-kriminelle

Rikke Juul Hansen, kommunikationschef, 3
teleselskabet 3 blev i februar 2017 afpresset af it-kriminelle, som truede med at offentliggøre personlige 
oplysninger om en række kunder, hvis ikke 3 udbetalte et tocifret millionbeløb. 3 valgte at afvise afpresningen 
og trodse truslen ved åbent at fortælle kunder, medier mv. om afpresningen. hør om overvejelserne bag strat-
egien, og lad dig inspirere til, hvordan du selv skal agere og kommunikere i en lignende situation. 

13.25 Cyberspionage er blevet den mest almindelige form for it-angreb

Michael Appelby, head of sales & business development, Zybersafe
det er vigtigere end nogensinde at sikre data mod tyveri og misbrug. kryptering er en af grundstenen i data-
beskyttelse, men bliver ofte negligeret på grund af implementeringens kompleksitet. hør mere om hvordan 
man forbereder sin infrastruktur til kryptering, og hvilke faldgruber der er med kryptering, ved f.eks. anven-
delse af hosting/cloud services eller outsourcing af it-sikkerhed til tredjeparts leverandør. 

13.55 SCADA: Angreb på den tunge infrastruktur kan lamme Danmark 

Martin Junker Warming, CISO, Dong Energy
hør om forsynings- og industrivirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it ift. effektivisering, øget 
forsyningssikkerhed og bedre service. hør, hvordan dong forbereder og sikrer den danske infrastruktur. 

14.25 Pause

14.45 Forbrugernes adfærd på nettet er blevet endnu mere usikker 

Jacob Mortensen, vicedirektør, Yousee
de danske forbrugere har i høj grad taget de digitale muligheder til sig. Men med det øgede digitale adfærd er 
der også en større sikkerhedsrisiko. danskerne har i en kundeundersøgelse udtrykt en forventning til at deres 
internet udbyder skal beskytte dem og I takt med den stigende sikkerhedsrisiko, stiger danskernes bevidsthed 
også på sikkerhedsområdet. Bliv klogere på undersøgelsen, Yousees tiltag og betydningen af sikkerhed for 
forbrugeren. 

15.15 Debat: Hvordan håndterer du dataopbevaring, slettepolitikker og GDPR-lovgivningen i en digital 
tidsalder?

Analyser viser, at rigtig mange virksomheder ikke aner, hvor deres data befinder sig. Deltag i debatten, og bliv 
klogere på din datahåndtering, -opbevaring og -sikkerhed samt hvordan du lever op til GdPr-lovgivningen. 

Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, Forsvarets efterretningstjeneste
Michael Warrer, it-chef, NRGI
Ole Kjeldsen, teknologi-& sikkerhedsdirektør, Microsoft

15.45 Opsummering v/ moderator Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

15.50 Tak for i dag
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Hvor og hvornår 
Børsen It-sikkerhedsskonference 2017 afholdes tirsdag 29. august i københavn. hold dig opdateret om tid og 
sted på borsen.dk/itsikkerhed

Pris 
  2995 kr. ekskl. moms for deltagere, som er it- og dataansvarlige, ceo’er, cIo’er, cto’er og cIso’er 

  5995 kr. ekskl. moms for deltagere fra vvirksomheder, der leverer ydelser til målgruppen, herunder 
konsulenter, rådgivere, advokater samt it-virksomheder og -eksperter

tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/itsikkerhed

Målgruppe
c-level og beslutningstagere, herunder i særdeleshed cIo’er, cto’er og cIso’er, samt andre med ansvar og 
interesse for it- og informationssikkerhed.

Kontakt
Projektleder Pernille Lepianka på pele@borsen.dk – mobil +45 72 42 53 12 
Sponsorchef Todi Jonsson på tjon@borsen.dk – mobil +45 72 42 50 55 
Key account manager Claus Klinge på clkl@borsen.dk – mobil +45 72 42 50 19
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