
      Sikresiden-samling i Oslo 22. – 23.mars 2023 
 

Velkommen til sikresiden-samling på OsloMet, Pilestredet 46, 1.etg.  
Trikk 17, 18 og 19 stopper rett utenfor Pilestredet 46 (trikkestopp «Frydenlund»). Målgruppen for samlingen er 
deltakere i sikresiden-samarbeidet, og det er ingen kostnader for å delta, foruten evt. hotell og reise. Det 
serveres enkel lunsj begge dager, frukt og kaffe/te underveis, samt tapas på slutten av dag 1. Dere som deltar 
på samlingen får tilbud om promoteringsmateriell som kan brukes på stand og liknende, og får tilgang til å teste 
ut kunnskapsspillene fra sikresiden.no. Påmelding her. (Påmeldingsfrist 15.mars.) 

 

Program 22.mars  
Hvordan få systematisk sikkerhetsopplæring inn i det helhetlige sikkerhetsarbeidet? 
 
10.00 Velkommen  
Vigdis By Kampenes, direktør ved OsloMet og Jorid Bodin, daglig leder for sikresiden.no  

 
10.20 Hvorfor kompetanse og sikkerhetsopplæring er viktig 
Anja Elisabeth Hem, Kunnskapsdepartementet 

 
10.40 Hvordan etablere systematisk sikkerhetsopplæring i egen virksomhet? 
Innledning og gruppearbeid om beskrivelse av sikkerhetsopplæring i styrende dokumenter 

 
11.40 Lunsj 
 

12.30 Sikkerhet i en usikker tid 
Roar Thon fra NSM snakker om hvorfor det er viktig med sikkerhetsopplæring og sikkerhetskultur. 

 

13.15 Oversikt over hva dere får fra sikresiden.no 
 
13.35 Hvordan gjøre sikresiden.no synlig, og kjent blant ansatte og studenter? 
Gruppeoppgave om hvordan promoteringsmateriellet fra sikresiden.no kan brukes i egen virksomhet.  
 

14.00 Pause 
 
14.25 «Verdenscafé» 
Gruppearbeid hvor hensikten er å dele erfaringer knyttet til noen utvalgte temaer og hvordan ressursene fra 
sikresiden.no kan brukes mer systematisk. 
 
Du velger selv hvilke 3 grupper du vil delta på: 

1. Risikovurderinger, hvordan gjør vi det, og hvordan kan vi dra nytte av dem? 
2. Trusler og vold, mange ønsker å lære litt mer om å håndtere dette, hva tilbys de? 
3. Personvern, mange trenger kunnskap om det, hvordan nå ut? 

4. Sikkerhetsopplæring for studenter, hva trenger de og hvordan nå dem? 
5. Sikkerhetskampanjer, hvordan bruke sikresiden.no inn i dette? 
6. Onboarding, hva bør alle nyansatte få litt opplæring i og hvordan legge det opp?  

 

16.00 Tapas i Festsalen i Pilestredet OsloMet 
Etter en dag med mye program, blir det god mat og drikke, vi kan bli bedre kjent og diskutere videre.

https://nettskjema.no/a/314435#/page/1


Program 23. mars.  

Hvordan bruke ressursene fra sikresiden.no i arbeidet med vanskelige temaer? 
 
Per-Marius Frost-Nilsen, senioranalytiker i PST, er med oss hele dagen fram til workshopen kl. 13.45. 
Han jobber ved PST i Trøndelag og har mye erfaring fra UH-sektoren. Vi samarbeidet med ham da vi 
lagde spionasje-knappen som ble lansert for et år siden. Denne dagen starter vi med spionasje og påvirkning 
som tema. Han vil også gi en kort innledning før temaene PLIVO og radikalisering og voldelig ekstremisme. 

 
09.00 Velkommen og litt om opplegget for dagen 
 
09.10 Trusselbildet 
Per-Marius Frost-Nilsen fra PST forteller om trusselbildet knyttet til de tre temaene som er på agendaen i dag.  
 

09.20 Spionasje og påvirkning 
Per-Marius Frost Nilsen fra PST innleder om spionasje og påvirkning, og hvordan innholdet i spionasje-knappen 
på sikresiden.no kan brukes aktivt i arbeidet med å forebygge spionasje ved universiteter, høgskoler og 
forskningsvirksomheter. Etterpå blir det gruppearbeid/erfaringsdeling knyttet til temaet. 

 
10.55 Kaffepause 
 
11.15 PLIVO – Pågående livstruende vold 
Vi har laget mye materiell som kan brukes for å kunne nå ut til mange med grunnleggende informasjon om 
hvilke handlingsalternativer man har i en livstruende voldssituasjon. Kenneth Nielsen fra UiO gir en kort 
introduksjon til temaet, og oversikt over hva som finnes av materiell på sikresiden.no. Etterpå blir det 
gruppearbeid/erfaringsdeling om bruk av ressursene fra sikresiden.no knyttet til dette temaet. 

 
12.00 Lunsj 
 
13.00 Radikalisering og voldelig ekstremisme 
Marie Røyksund fra Beredskapsrådet innleder om tiltak som beredskapsrådet anbefaler i arbeidet med å 
forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Det gis også en oversikt over hvilke ressurser fra 
sikresiden.no som kan bidra inn i dette arbeidet. Etterpå blir det gruppeoppgaver/erfaringsdeling knyttet til 
temaet. 

 
13.45 Pause/slutt 
Pause for dem som skal være med videre på workshop for lokale redaktører, og slutt for dem som ikke skal 
delta på dette. 

 
14.00 – 15.50 Workshop for lokale redaktører 
Å koble sikresiden.no til lokalt innhold er viktig for at studenter og ansatte enkelt skal finne det de trenger.  

Vi har fått ny funksjonalitet som gjør vedlikehold av denne koblingen enklere. Vi går gjennom dette og andre 
nyttige tips dere også finner i e-læring for lokale redaktører og nyrevidert brukerhåndbok. 
 
På workshopen logger dere inn og jobber på området til egen virksomhet. De som skal delta må derfor ta med 
laptop.  
 


