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Fokus på værdiskabelse, ledelse & governance 

 
Cybersikkerhed for bestyrelser i 2022  
 
Konferencen afholdes af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i samarbejde med Tryg 

 
 

 

Mandag den 21. marts kl. 15.30 – 17.30 

CBS, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg og virtuelt via Zoom  
 

 
 

 
”… de har taget al tilgængelig backup. Vi ser ind i vores værste mareridt!!!”  
 
Citat fra den IT-ansvarlige til ledelsen i en mellemstor dansk virksomhed, som blev ramt af et hackerangreb 
i 2021. Senere har det været Vestas og Würth, der desværre trak overskrifterne. Oplevelsen er den samme 
og lige aktuel uanset om man opererer i SMV segmentet eller i en børsnoteret virksomhed… ”Jeg havde 
det, som om jeg fik et ordentligt spark i maven. Det er jo et indbrud og i det her tilfælde et indbrud i vores 
nervesystem. Vi var fuldstændig lammede” fortæller Donny Moerkerk, der er CEO for Würth til pressen. 
 
Cyberangrebene på Demant, ISS, Bauhaus, Daarbak, Vestas, Würth og mange andre større og mindre 
virksomheder giver således stof til refleksioner for alle virksomheder. CEO i Demant, Søren Nielsen, udtalte 
i et interview, at ”dette er den største realtrussel nu om dage for et samlet kollaps af en global virksomhed”.  
 
Center for Cybersikkerhed understreger endnu engang, at det for danske virksomheder ikke længere er et 
spørgsmål, om man bliver ramt af et cyberangreb, men derimod et spørgsmål om, hvornår man bliver ramt. 
 
Men hvilken viden om og kendskab til cybersikkerhed bør man have som bestyrelsesmedlem eller 
virksomhedsleder? Hvordan arbejder man bedst med cyber- og informationssikkerhed på et strategisk 
plan? Hvad skal der til for at få en god cyberforsikring, stille de rigtige spørgsmål ift. logning og sikre 
cybersikkerhed igennem virksomhedens værdikæder og IT-infrastruktur? 
 
Konferencen giver et opdateret trusselsbillede på cyberområdet. Der sættes fokus på 
Bestyrelsesforeningens vejledning ’Cybersikkerhed for bestyrelsen’ v. 3.0 inklusive nye bilag omkring:  

• Bestyrelsens skærpede ansvar ift. cybersikkerhed.   

• Perspektivering og gode råd til cyberforsikringer.  

• På konferencen vil vi ligeledes berøre rapportering til bestyrelsen, gode råd til logning og 
leverandørsikkerhed.   

Konferencen er en del af 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, 
cyberrisiko og cyber governance. Der er fokus på både muligheder og risici i en digital tid. 
 

 
 

 
 
 



 

 

Bestyrelsesforeningen 
Fokus på værdiskabelse, ledelse & governance 

 
Agenda 
 
15.00 Registrering og kaffe 
 
15.30 Velkomst og introduktion 

Jytte Adelmark, Direktør – Tryg Vækstcentre, Tryg 
Kirsten Hede, Projektdirektør, Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer 

 
15.35 Det aktuelle cybersikkerheds-trusselsbillede for danske virksomheder 

Jacob Herbst, Partner og CTO Dubex (Bl.a. medlem af Cybersikkerhedsrådet) 

 
16.00 Bestyrelsens skærpede ansvar ift. cybersikkerhed og juridiske betragtninger i forhold til 

cyberforsikringer og aftalegrundlag  
Christel Teglers, Partner, Kromann Reumert 

 
16.20 Perspektivering af Cyberforsikringer og deres anvendelsesmuligheder 

Morten Godsk, Cyber Relations Manager, Tryg 
 

16.45 Gode råd til praktikken omkring cybersikkerhed 
Jacob Herbst 
 

17.05 Cybersikkerhed for bestyrelser og virksomhedsledere 
…vejledning og anbefalinger 
Kirsten Hede  

 
17.20 Q&A 
 
 
 

17.30 Afslutning  v/ Jytte Adelmark, Tryg 
 
 


