
    

 

Julebrev desember 2021        sikresiden.no  
 

Julemøte på Zoom 15.desember kl. 10.00-11.00 og kl. 14.00-15.00. 
 
Vi inviterer til juleavslutning 15.12. Her vil vi oppsummere året 2021 og si litt 
om planer for 2022.  
 
Påmelding til juleavslutning. 
Obs! Alle deltakere på julemøtet, får en gratis testbruker til alle spillene fra 
sikresiden.no i 2022.  

Utvikling og revisjon av innhold på sikresiden.no 
Spionasje: Norske utdannings- og forskningsvirksomheter er utsatt for spionasje. I 
samarbeid med PST, utvikler vi nå en ny knapp på sikresiden.no om temaet.  
 
Beredskap: Alle virksomheter skal ha beredskapsplaner og øvelser. Dette er ledelsens 

ansvar, men hva trenger hver enkelt student og ansatte å vite om dette? Vi lager en ny 
knapp om beredskap på sikresiden.no som gir studenter og ansatte litt grunnleggende 

informasjon. 
 
Årlig gjennomgang og revisjon av sikresiden.no: Fagredaksjonene i sikresiden-samarbeidet går 
gjennom innholdet på sikresiden.no minst en gang året for å sørge for at innholdet er oppdatert og 
vurderer om noe bør forbedres. Vi er nå i gang med dette arbeidet og temaet Brann har fått en grundig 
oppgradering. 

 

Sikkerhetsmåneden 2021 
Ni virksomheter brukte Personvernspillet i 2021, og 13 virksomheter tok i bruk e-læringene i 
informasjonssikkerhet til sikkerhetsmåneden.  

 

Regionale samlinger i 2022 
Det er lenge siden vi har hatt en fysisk samling for dere som er sikresiden-kontakter. Vi håper at vi kan 
møtes mer i 2022, og vurderer å arrangere regionale samlinger neste år. Hensikten er å dele 
erfaringer og jobbe sammen i mindre workshops med det dere er opptatt av, knyttet til 
sikkerhetsarbeidet og bruk av ressursene fra sikresiden.no i egen virksomhet.   

 
Bruk av kunnskapsspill i 2021 og 2022 
I 2021 har vi lansert tre nye kunnskapsspill: «Trygg student», «Trygg student i utlandet» og «Trygg 
student i koronatiden».  Disse selges samlet i pakken Studentspill. 19 virksomheter har brukt 
studentspillene i 2021. Vi har også laget tre nye moduler for ledere i Personvernspillet 2021. 
 
Studenter og ansatte som har brukt spillene gir dem veldig høy score i evalueringene. De liker måten 
å lære på og sier at det de lærer er nyttig.  
 
Spillene bestilles for ett år av gangen, og det er derfor lurt å bestille 
dem for 2022 nå, slik at dere har tilgang til dem hele det neste året! 
  
Bestilling av personvernspillet for 2022 
Bestilling av studentspillene for 2022 
 

 
 
Takk for i år, og velkommen til julemøte!  
Vennlig hilsen, Jorid og Christine 

https://nettskjema.no/a/235110#/page/1
https://www.sikresiden.no/kunnskapsspill
https://nettskjema.no/a/176906
https://nettskjema.no/a/228447
https://nettskjema.no/a/228447

