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UR INNEHÅLLET 
 Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom offentlig sektor 
 NIS-direktivet – vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet i praktiken?
 Digital kommunikation och samverkan – hur lagra och hantera dataöverföring effektivt och rättsenligt?
 Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i praktiken
 Så utvecklar du en god säkerhetskultur i verksamheten
 Så får du till ett strukturerat säkerhetsarbete som skyddar din verksamhet från cyberattacker  

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

Informationssäkerhet  
i offentlig sektor 2023

EXPERTER

PRAKTIKFALL

MODERATOR  
OCH TALARE
Tobias Ander
Informations- 
säkerhetsstrateg
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TISDAG 31 JANUARI

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Tobias Ander
Informationssäkerhetsstrateg

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom 
hot och säkerhet för organisationer inom offentlig 
sektor 
• Säkerhetsläget och den digitala hotbilden mot Sverige – hur 
ser den ut idag? 

• Aktörerna – vilka är det som angriper oss och varför? 
• Allvarliga cyberangrepp mot organisationer inom offentlig 
sektor – exempel från verkligheten 

• Hur skyddar vi våra informationstillgångar på bästa sätt? 

Jan Olsson
Kriminalkommissarie 
Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten

Kriminalkommissarie Jan Olsson från Polisen. Jan har arbetat som 
polis i 29 år och under 12 år har han också arbetat som expert 
inom bedrägerier. Han har bland annat varit med och startat 
Nationellt Bedrägericentrum och arbetar sedan tre år tillbaka 
med förebyggande insatser och som verksamhetsutvecklare på 
Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center 
(SC3). Jan blev även utsedd till ”Årets Säkerhetsprofil 2020” av 
Aktuell Säkerhet samt Företagsuniversitetet. 

10:10-11:00 EXPERTANFÖRANDE

Så får du till ett strukturerat säkerhetsarbete som 
skyddar din verksamhet från cyberattacker  
• Förebyggande arbete och åtgärder för att undvika att drabbas 
av cyberattacker 

• När dina svagheter exponerats – så hanterar du en attack 
steg för steg

Daniel Olsson
Senior Architect på Truesec AB
Trusec

Daniel arbetar som arnior architecht och hans arbete går ut 
på att antingen hantera cyberincidenter i sin roll som Incident 
Manager för Truesecs Cybersecurity Incident Response Team 
eller att arbeta som strategisk rådgivare till kunder som inte 
önskar incidenter.

11:00-11:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:25-12:15 EXPERTANFÖRANDE

NIS-direktivet – att säkra samhällsviktiga tjänster
• NIS i Sverige och under de senaste åren
• Revidering av NIS-direktivet (NIS2) – Vad blir skillnaderna?
• Vad innebär NIS2 för informationssäkerhetsarbetet och 
hur kan föreskrifter och metodstöd omsättas praktiskt i den 
löpande verksamheten?

• Hur utökas ansvar och krav på kompetens hos styrelse och 
personal i och med NIS2?

• Ta del av praktiska exempel kring NIS-direktivet

Karin Matsson
Jurist
Knowit

Tommy Wahlman
Informationssäkerhetskonsult
Knowit   
 

Karin Matsson är jurist med bakgrund inom domstol och 
advokatbyrå. Som konsult på Knowit har hon arbetat med 
en mängd uppdrag inom säkerhet, främst säkerhetsskydd 
och dataskydd och bloggat om bland annat NIS2- och CER-
direktiven. Tommy Wahlman är informationssäkerhetskonsult, 
med en bakgrund inom verksamhetsutveckling, 
informationsbearbetning, säkerhet och regelutveckling. 
Tommy har jobbat med NIS-direktivet sedan 2016, inklusive 
genomförandet i Sverige, tillsynsutveckling, samt internationell 
och nationell samordning av informationssäkerhet.

12:15-13:15 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:15-14:00 PRAKTIKFALL

Systematisk och riskbaserad IT-säkerhet – så arbetar 
du strukturerat för att öka den digitala säkerheten 
• Så utveckla ett väl fungerande systematiskt, riskbaserat och 
integrerat informationssäkerhetsarbete i hela verksamheten 

• Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerheten i 
verksamheten – verksamhetsanalys, informationsklassning, 
riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur och 
uppföljning 

• Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla 
och utveckla en säker digital informationsförvaltning? 

Josefine Östfeldt 
IT-säkerhetschef
Skatteverket

Josefine har arbetat som IT-säkerhetschef på Skatteverket 
i 4 år. Dessförinnan kommer hon från liknande tjänster på 
Polismyndigheten samt Pensionsmyndigheten. Under detta 
anförande kommer Josefine att dela med sig av Skatteverkets 
arbete kring IT-säkerhet och hur de arbetar för att öka den 
digitala säkerheten i sin verksamhet. 
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14:10-14:55 PRAKTIKFALL

Säker informationshantering inom hela verksamheten 
– så utvecklar du ett övergripande och genomgående 
informationssäkerhetsarbete
• Så identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp 
verksamhetens informationssäkerhetsarbete

• Hur man kan få stöd av en processorienterad 
informationskartläggning i sitt systematiska arbete 

Lisa Knutsson Fröjd
Informationssäkerhetschef och dataskyddsombud
Region Gävleborg 

Lisa har en master i inom informatik med inriktning mot 
informationssystem och verksamhetsutveckling och har jobbat 
på Region Gävleborg i 4 år som informationssäkerhetschef 
och dataskyddsombud. Dessförinnan jobbade hon under ca. 
10 år i Tyskland där hon först kom i kontakt med dataskydd 
när hon läste dataskyddsjuridik under sina studier och senare 
jobbad med just dataskydd och informationssäkerhet i olika 
systemmiljöer. 

14:55-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:05 PRAKTIKFALL

Digital kommunikation och samverkan – hur lagra och 
hantera dataöverföring effektivt och rättsenligt?  
• Molntjänster i offentlig sektor – hur hantera data rättsenligt?
• Säkra kommunikationer ställer krav på säker 
informationshantering i hela kedjan 

• Digitalt original och digital signering
 

Markus Milerup  
IT-chef
Domstolsverket

Marita Stjernmira
Informationssäkerhetschef
Domstolsverket 

Marita Stjernmira har lång erfarenhet som informations-
säkerhetsansvarig i offentlig verksamhet med specialintresse 
för att sprida medvetenhet om informationssäkerhet genom 
utbildning och informationsklassning. Många år av arbete 
med frågorna, inklusive medverkan till att ISO-27001 certifiera 
en organisation, har gett en bred erfarenhet inom området. 
Markus Milerup är enhetschef på Domstolsverkets IT-
avdelning. I hans ansvar ingår integrationer, IT-arkitektur och 
IT-säkerhet. Domstolsverket har sedan en lång tid arbetat med 
informationsutbyte inom Rättskedjan.

16:15-17:00 PRAKTIKFALL

Så utvecklar du en god säkerhetskultur i 
verksamheten
• Vad kännetecknar en god informationssäkerhetskultur 
och hur säkerställa effektiv styrning och ledning av det 
strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet

• Säker informationshantering inom hela verksamheten 
– så utvecklar du ett övergripande och genomgående 
informationssäkerhetsarbete hos samtliga medarbetare

• Så bedriver du förändring och skalar upp er digitala 
informationsförvaltning på ett säkert sätt

• Utvärdering och uppföljning av det systematiska 
säkerhetsarbetet – vad krävs för att upprätthålla en god 
digital informationssäkerhet över tid?

Tobias Ander
Informationssäkerhetsstrateg

Tobias Ander har lång och gedigen erfarenhet från arbetet 
med informationssäkerhet i offentlig verksamhet, som CISO på 
Transportstyrelsen och är idag bland annat CISO på Örebro 
kommun. Tobias arbetar idag aktivt med frågor kring ledning 
och styrning och informationssäkerhetskultur och genomför 
utbildningar och föreläsningar utifrån sitt engagemang i 
företaget Securebyme. Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRC-
profil” för sitt kunnande och engagemang inom Governance 
Risk Compliance. Han är främst aktuell med handboken 
”Informationssäkerhetskultur”.

17:00-17:05 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

17:05 KONFERENSEN AVSLUTAS

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring växa och 
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din 
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar 
seminarier konferenser events nätverk och konsultativa 
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde 
för pengarna samt att ha 100% nöjda och återkommande 
kunder. För mer information om Ability Partner eller detta 
evenemang kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	Ta	del	av	säkerhetsläget	och	den	senaste	utvecklingen	inom	
hot	och	säkerhet	för	organisationer	inom	offentlig	sektor	

	Uppdatera	dig	kring	revidering	av	NIS-direktivet	(NIS2)		
och	skillnaderna	när	du	cybersäkrar	samhällsviktiga	tjänster

	Lär	dig	mer	om	hur	du	garanterar	säkerhet	i	hela	kedjan		
vid	digital	utbyte	av	information

	Lyssna	till	systematiskt	och	riskbaserat	
informationssäkerhetsarbete	i	praktiken

	Öka	dina	kunskaper	om	hur	du	utvecklar	en	god	
säkerhetskultur	i	verksamheten

	Få	insikt	i	hur	du	får	till	ett	strukturerat	säkerhetsarbete		
som	skyddar	din	verksamhet	från	cyberattacker		

	Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	branschkollegor		
från	hela	landet!

Konferenskod: ....

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 31 januari  2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 16 december 6.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 20 januari 7.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3 4 5 osv endast 5.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


