
Cybersikkerhed i 
bestyrelseslokalerne 

For danske virksomheder er det ikke længere et spørgsmål, 
om man bliver ramt af et cyberangreb, men hvornår. Cyber-
angrebene på henholdsvis Demant, ISS, Bauhaus og mange 
andre større og mindre virksomheder har fyldt meget i 
mediebilledet de sidste par år. Udviklingen har betydet, at 
cyber- og informationssikkerhed er rykket ind som et 
uundgåeligt tema på direktions- og bestyrelsesmøderne i alle 
danske virksomheder. Men hvilken viden om og kendskab til 
cyber- og informationssikkerhed bør man have som 
bestyrelsesmedlem eller virksomhedsleder? Og hvordan 
arbejder man bedst med cyber- og informationssikkerhed på 
strategisk plan?

Konferencen giver et helt opdateret trusselsbillede på 
cyberområdet. Der vil være gennemgang af en hændelse i en 
dansk virksomhed og blive givet gode råd og perspektiver 
omkring bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til 
virksomhedens cybersikkerhed og -modstandskraft. 

Konferencen er en del Bestyrelsesforeningens nationale 
projekt: Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer for 
danske virksomheder. Med støtte fra Industriens Fond er 
formålet at samle de bedste kræfter om at nå ud til 
bestyrelsesmedlemmer med viden om og best practice-råd 
og vejledning til håndtering af cybersikkerhed, -risiko og -
governance. Der er fokus på både muligheder og risici i en 
digital tid.

Tid og dato

22. september 2021 
kl. 08.00 til kl. 10.45

Tilmelding
Klik her for tilmelding.
Tilmelding er påkrævet. 

Sted
Aalborg Universitet, AUD 3, 
Badehusvej 9 - Aalborg

Vært
Bestyrelsesforeningens Center 
for Cyperkompetencer og 
Nordea. 

https://bestyrelsesforeningen.dk/cybersikkerhed-lkjdafdulkj59kj/


Cybersikkerhed i 
bestyrelseslokalerne 

08.00 Kaffe og morgenmad

08.30 Velkomst og introduktion 
Finn Norsker, Områdedirektør Erhverv, Nordea
Kirsten Hede, Projektdirektør, 
Bestyrelsesforeningens Center for 
Cyberkompetencer

08.35    Det aktuelle trusselsbillede for danske virksomheder 
i forhold til cyberrisiko 2021
Professor Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet

09.00    Bestyrelsens opgaver, ansvar og dilemmaer
- hvad gør vi, når virksomheden rammes
Case-baseret dialog – faciliteret af Jens Myrup 
Pedersen og Kirsten Hede

09.30     Kaffe og netværk 

09.45 Cyberangreb på Mogens Daarbak A/S
– gennemgang af hændelse

Kristian Bluhme, Kommerciel Direktør – Mogens    
Daarbak A/S

10.15       Cybersikkerhed for bestyrelser og virksomhedsledere 
– vejledning og anbefalinger
Kirsten Hede

10.30 Cyberforsikringer 
– en vigtig del af virksomhedens cyberforsvar
Jimmy Hansen, Erhvervsassurandør  
Topdanmark. 

10.45      Tak for i dag

Tid og dato

22. september 2021 
Kl. 08.00 til kl. 10.45

Tilmelding
Klik her for tilmelding.
Tilmelding er påkrævet. 

Vært
Industriens Hus, 
Bestyrelsesforeningens Center 
for Cyperkompetencer og 
Nordea. 

Sted
Aalborg Universitet, AUD 3, 
Badehusvej 9 - Aalborg

https://bestyrelsesforeningen.dk/cybersikkerhed-lkjdafdulkj59kj/

