
Nyhetsbrev     

-–––––––––––––––––––––––––––---–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sendt ut til sikresidenkontakter og andre med relevante roller i deltakervirksomhetene 29.05.2020 

Invitasjon til webinar 11.juni 2020             
sikresiden.no   
 
Vi ønsker dere velkommen til webinar 11.juni kl 9.00–12.00.  
Send invitasjonen videre til alle dere kjenner i egen virksomhet som har roller eller interesse av 
temaene i programmet. Alle er velkommen. 
 
Vi vil presentere nyhetene på Sikresiden.no, og dere kan stille spørsmål til foredragsholderne.  
 
Påmelding til webinaret (innen 10.juni kl10.00) 
 

Rammer for webinaret 
• Webinaret foregår på Zoom. Du får tilsendt lenke dagen før seminaret. 
• Deltakerne kan stille spørsmål i chatten, mens en foredragsholder snakker. (Chatten 

finnes nederst i menylinjen under bildet.) Når hver foredragsholder er ferdig, vil 
programleder stille noen av spørsmålene til foredragsholder.  

Program  
09.00–9.15 Velkommen  

 
09.15–10.00 Selvmordsfare og forebygging av selvmord 

• Når livet er vanskelig (Kristian Drøsshaug, rådgiver i Sit, Studentsamskipnaden i Trondheim) 
Han vil presentere noen funn i studentundersøkelser, og erfaringer fra samtaler med studenter 
som har det vanskelig i koronasituasjonen.  

• Selvmordsfare og forebygging av selvmord (Ingrid Kristina Reitan, deltaker i Liv/helse/ 
Aktivitet-redaksjonen i Sikresiden.no og HMS-rådgiver USN) 
Presentasjon av ny knapp på sikresiden.no fra 20 april 2020 
 

10.00–10.50 Studiestart 2020 
(Christine Berntzen, fagredaktør fadderopplæring i Sikresiden.no og rådgiver i  Sikresiden.no) 
• Erfaringer fra bruk av fadderspillet til studiestart i 2019 (pilot) 
• Demonstrasjon av fadderspillet 2020 og hvordan det kan brukes i din virksomhet 
• Presentasjon av materiell til studiestart 2020 

10.50–11.00 Pause 

11.00–11.30 Personvernspill  
• Presentasjon av personvernspillet (Ingrid Jacobsen, fagredaktør for personvern i 

Sikresiden.no, personvernombud på OsloMet) 
Sikresiden.no lager nå et personvernspill, som blir tilgjengelig fra høsten 

• Erfaringer med bruk av personvernspill på BI ((Vibeke Nesbakken, deltaker i 
personvernredaksjonen i Sikresiden.no, personvernombud på BI) 
BI brukte spill i GDPR-opplæringen av alle ansatte i 2018, det ble godt mottatt. 

11.30–11.55 Sikkerhetsmåneden 2020 
(Randi Utstrand, fagredaktør informasjonssikkerhet i Sikresiden.no, Fagansvarlig 

informasjonssikkerhet ved NTNU og Lars-Erik Aas, deltaker i opplæringsredaksjonen i 
Sikresiden.no, sikkerhetsrådgiver HiØ) 

Planlegging av sikkerhetsmåneden og bruk av e-læring, spill og merch  
 

11.55–12.00 Oppsummering 


