
Fagnettverk for Informasjonssikkerhet inviterer til seminar:

Sikkerhet og Tillit
– fra et tverrfaglig perspektiv –

Torsdag 17. mars kl. 10-14
Felix konferansesenter, møterom Norden – Aker Brygge, Bryggetorget 3

Tillit er viktig for sikkerheten. Sikkerhetsbrudd skyldes ofte 
for stor tillit, for eksempel til Internett. Men tillit er mer enn 
sikkerhet og pålitelighet. Målet med dette seminaret er å
belyse problematikken rundt tillit og sikkerhet fra et 
forretningsmessig, juridisk, etisk og teknisk perspektiv.

Tillit er et sentralt begrep i dagligspråket. Men er det godt 
forstått? Tillit mellom mennesker er ikke det samme som tillit 
mellom menneske og maskin, eller tillit mellom maskiner. Tillit 
krever tverrfaglig forståelse. Virksomheter og konsumenter kan 
oppfatte et system som sikkert og pålitelig i tradisjonell betydning 
uten nødvendigvis å ha tillit til det. Avgjørende for å ha tillit til et 
system er ofte i hvilken grad det finnes et velegnet juridisk 
rammeverk å falle tilbake på hvis det skulle oppstå problemer. Et 
annet eksempel på hvordan tillit relaterer seg til sikkerhet er 
følgende: En nettbutikk som er lite brukervennlig har vi antagelig
liten tillit til, men det er ikke nødvendigvis slik at en nettbutikk 
med høy brukervennlighet er sikker, selv om den er tillitsverdig.

Påmelding 
Pris for ikke-medlemmer av Abelia Innovasjon: NOK 1200,- (ekskl. MVA)

Pris medlemmer av Abelia Innovasjon: NOK 600,- (ekskl. MVA)

Mer info om seminaret og påmelding finner du på:
http://www.sintef.no/static/td/arr/mars2005/

eller ta kontakt med:
Folker den Braber (SINTEF) – 22 06 74 68

Øystein Mjelve (Abelia Innovasjon) – 23 08 80 74

http://www.sintef.no/static/td/arr/mars2005/
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10:00 - 10:25
Sikkerhet og tillit – hva er 
sammenhengen?

Ketil Stølen
Sjefsforsker/professor II –
SINTEF/Universitetet i Oslo

10:25 - 10:50
Forankring av informasjonsikkerhet 
– hvordan skape tillit til 
sikkerhetsarbeidet?

John Arild Johansen
IT-sikkerhetansvarlig – Wallenius 
Wilhelmsen Lines

10:50 - 11:15 Tillit, personvern og risiko – etiske 
spørsmål

Dag Elgesem
Professor – Universitetet i Bergen

11:15 - 11:30 Kaffepause

11:30 - 11:55 Tillitstjenester og økonomi Erik Lindmo
Banksjef – DnB NOR

11:55 - 12:20 Personvern – en forutsetning for 
tillit

Sverre Engelschiøn
Seniorrådgiver – Datatilsynet

12:20 - 13:00 Pause med matbit

13:00 - 13:25 
European payment projects: Are 
they relevant to the Norwegian 
banking sector?

Bishwajit Choudhary
Seniorkonsulent – Bankenes 
Betalingssentral (BBS)

13:25 - 13:50
Samvirke, samtrafikk eller 
kryssertifisering – begreper og 
rettslig relevante forventninger

Rolf Riisnæs
Jurist – Universitetet i Oslo

13:50 - 14:00 Avslutning Ketil Stølen

Program


