
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) saknar 70 procent av landets kommuner ett systematiskt 
arbete kring informationssäkerhet. Samtidigt ger varannan svensk tummen ner till myndigheternas förmåga att hantera 
känslig data och att skydda information från missbruk och intrång.

Informationssäkerhet hamnar också allt mer i fokus när informationsförvaltning och e-arkiv diskuteras. Hur skyddar du 
informationen och säkerställer dess autenticitet? Vilka risker finns det med e-arkiv och hur undviker du dessa?

För att undvika dyrbara misstag arrangerar vi den efterfrågade kursen med Fia Ewald, en av landets ledande experter inom 
informationssäkerhet. Under kursen får du verktygen till hur du analyserar, identifierar och förbättrar informationssäkerheten 
i er organisation. Kursen blandar både teori och praktik. Under kursen diskuterar vi bland annat hur man hittar rätt nivå på 
informationssäkerheten och hur man genomför en riskanalys och en informationsklassning.

Kurs: Informationssäkerhet

Tider för kursen, 8 november 2018:

12.10  Gemensam lunch   14.20-14.40  Eftermiddagskaffe
13.00   Fördjupningen inleds   16.30                        Fördjupningen avslutas

Kursen avhandlar:

1. Möjligheter och risker med digitalisering ur en arkivaries perspektiv
2. Nya säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld –vilka är riskerna och hur 
               skyddar vi oss?
3. Informationssäkerhet - inte bara passivt skydd utan kvalitetsarbete
4. Arkivarien som informationssäkerhetsexpert
5. Vad skulle ett säkert e-arkiv kunna vara?
6. Hur skyddar du din information och säkerställer dess autenticitet? 
7. Vem äger informationen vid outsourcing och användande av molntjänster 
8. Dataskyddsförordningen (GDPR) - hur påverkar det 
               informationssäkerheten?
9. NIS-direktivet börjar gälla i maj 2018– hur kommer det påverka oss?

Kursen leds av : Fia Ewald

Informationssäkerhetsexpert, tidigare chef för MSB:s enhet för 
systematisk informationssäkerhet. Fia har omfattande erfarenhet 
från privat och offentlig sektor med ett särskilt intresse för att få det 
praktiska informationssäkerhetsarbetet att fungera i vardagen.

8 NOVEMBER 2018

Senaste kursen med Fia Ewald fick hon betyget 4,55 av 5.0 i betyg. Sagt om henne:

“Fia är otroligt kunnig i sitt ämne och samtigt en bra föreläsare.”
“Höjdunkten på hela konferensen!”



Kurs “Informationssäkerhet”:     8 nov 2018

Kurslokal: 8 november 2018

 Rival
Mariatorget 3, Stockholm.
Tel till konferensanläggningen: 08 - 545 789 00

Rival ligger vid Mariatorget, nära Mariatorgets tunnelbana 
och Stockholm södras pendeltågsstation.  

Det tar 4 minuter att åka till Mariatorget från t-centralen.Priser
Kurs “informationssäkerhet” 3 990 kr

I konferensen inkluderas lunch, förtäring i pauser, 
kvällsmingel samt dokumentation. 

Arkivforum arrangeras av Kompetensinstitutet.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats:
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Anmälan är bindande, men du kan när som helst överlåta din plats till en
kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före evenemangets startdatum får 
du ett värde brev på fakturerat belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt två år från 
utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din 
skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangets start uteblir värdebrev eller ersättning. Kompetensinstitutet reserverar sig för 
mindre ändringar i programmet. 

Anmäl dig till Arkivforum på:

www.arkivforum.se/anmalan

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel: 08- 20 03 73

För 14:e året  - den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med arkiv och informationsförvaltning

De nio senaste Arkivforumen har varit 
fullsatta tidigt och fått snittbetyget 
4,43 av 5.0!

www.arkivforum.se

Arrangeras för 14:e året
 
Över 5000 deltagare har deltagit sedan starten.

Rabatterat Boende i Stockholm - Hotel Rival:

Pris: 2080 kr inkl moms, frukost och internet. 
Boka ditt rum genom att mejla till: rival@rival.se eller ring 08-545 789 00.  
Uppge “Kompetensinstitutet” vid bokning. www.rival.se

Rabatterat Boende i Stockholm - Sheraton Hotel:

Pris: 1700 kr inkl moms, frukost och internet. 
Boka ditt rum genom att mejla till: reservations.stockholm@sheraton.com eller ring 08-412 34 00 
Uppge “Kompetensinstitutet kod 503295” vid bokning. www.sheratonstockholm.se
Detta pris gäller i mån av tillgång.


