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For Sikkerhetsmåneden oktober 2021 har Sikresiden.no og Cybersikkerhetssenter 
for forskning og utdanning inngått et samarbeid for å gi høgskoler og universiteter 
et samlet tilbud med aktiviteter som i sum dekker bredt innenfor 
informasjonssikkerhet og personvern. Velg selv hvilke tilbud dere ønsker å benytte, 
avhengig av ønsket fokus og kapasitet.  

Vi samarbeider om: 

• E-læringsleksjoner i informasjonssikkerhet rettet mot UH-sektoren  

• Webinar 7.september, her vil aktivitetene til sikkerhetsmåneden bli presentert 

• Webinar 10.september, om hvordan bruke e-læringsplattformen NanoLearning 

 

E-læring i informasjonssikkerhet 
Med utgangspunkt i aktuelt trusselbilde videreutvikler vi sammen kurset som sikresiden.no 
laget til sikkerhetsmåneden i 2020. I år kommer kontroll med kunnskapsoverføring inn som 
nytt tema. Leksjonene blir tilgjengelig i e-læringsplattformen til Junglemap og kan enkelt 
tilpasses egen virksomhet med justering av innhold og lokal logo.  

 

Personvernspillet 2021 
Personvernspillet 2021 fra sikresiden.no gir interaktiv trening i grunnleggende personvern, og 
bidrar til etterlevelse av personvernregelverket. Det er egne moduler for forskere, HR-
personell, studenter og ledere. Spillet har selvregistrering for enkel administrasjon. Bestilling 
av personvernspillet for virksomheter som ikke har det fra før. 

 

Ukas sikkerhetsråd 
Cybersikkerhetssenteret vil komme med et ukentlig sikkerhetsråd, som distribueres gjennom 
CISO-forum. Det kan deles videre internt i egen virksomhet. Tema vil favne bredt, og 
målgruppene vil være ulike.  

 

Foredrag 
Cybersikkerhetssenteret inviterer til et digitalt foredrag med Simen Bakke, fra Politiets IKT-
tjenester. Tema er den strategiske betydningen av cybersikkerhet for universiteter og 
høgskoler. Målgrupper er ledelsen, lederstøttefunksjoner og sikkerhetsressurser. Opptak blir 
tilgjengelig.  

 

Materiell til sikkerhetsmåneden  
Sikresiden.no har ferdig materiell, som kan brukes i sikkerhetsmåneden. 

  

Webinar 7.september om aktivitetene til bruk i sikkerhetsmåneden 
Her blir de ulike aktivitetene som dere kan bruke i sikkerhetsmåneden presentert nærmere. 
Målgruppen er de som skal arrangere sikkerhetsmåneden i virksomheten. Påmelding (frist 
6.september kl 12.00). Program. 

 

Webinar 10.september om bruk av e-læringsplattformen NanoLearning 
Her blir det gitt grunnleggende opplæring i bruk av e-læringsplattformen NanoLearning fra 
Junglemap. For eksempel hvordan du tilpasser innhold og gjennomfører e-læringskurs. 
Påmelding (frist 9.september kl 12.00). Program.  

 

For oppdatert informasjon: sikresiden.no/sikkerhetsmåneden2021.  

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@sikresiden.no  

https://www.sikresiden.no/sikkerhetsmåneden2021
https://www.sikresiden.no/
https://www.uninett.no/cybersikkerhetssenteret
https://www.uninett.no/cybersikkerhetssenteret
https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=1636411&key=lPfXUWsYDBPEaG5O&mode=1&du=15415797
https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=1636411&key=lPfXUWsYDBPEaG5O&mode=1&du=15415797
https://www.sikresiden.no/kunnskapsspill
https://nettskjema.no/a/176906#/page/1
https://nettskjema.no/a/176906#/page/1
https://www.prosjektutsyn.no/strategisk-cybersikkerhet-seks-forslag-for-mer-robust-digital-sikkerhet/
https://www.sikresiden.no/materiell
https://nettskjema.no/a/211767
https://www.sikresiden.no/sikresidensamling
https://junglemap.com/nb
https://nettskjema.no/a/211999#/page/1
https://www.sikresiden.no/sikresidensamling
https://www.sikresiden.no/sikkerhetsmåneden2021
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