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Våre Seminarer
 2009

 Skjulte avhengigheter i komplekse systemer – 15. januar 2009
 2008

 Rike medier, brukervennlighet og personvern – 12. juni 2008
 Model-based system analysis – 21. mai 2008

 2006
 Sikkerhetspolicies: Kun pynt, eller lar de seg håndheve? – 23. november 2006 
 "Trustworthy computing": Hva er det, og hva er relevansen for sikkerhet og tillit? – 21. september 2006 
 Hvordan oppnå et bevisst forhold til eksisterende sikkerhetstrusler? – 15. juni 2006 
 Hva er en sikkerhetspolicy, og hvorfor er den viktig? – 23. mars 2006

 2005
 Ingen sikkerhet uten risikoanalyse – 24. november 2005 
 Sikkerhetsstandarder og sertifisering – 22. september 2005
 Sikkerhetsinnbrudd – oppdagelse og forebygging 9. juni 2005
 Sikkerhet og tillit – fra et tverrfaglig perspektiv. 17. mars 2005

 2004
 Sikkerhet på tvers – hvordan bygge sikkerhet på tvers av virksomheter og organisasjoner? 25. november 

2004 
 Sikkerhet og brukervennlighet – den skjulte avhengigheten. 23. september 2004 
 Sikkerhet, tillit og personvern – hva er sammenhengen? 24. juni 2004 
 Modellbasert sikkerhetsanalyse – seminar og kurs. 4-5. mars 2004

 2003
 Parallellsesjon om informasjonssikkerhet ved fagkonferansen på Klækken. 27. november 2003 
 Brukervennlig websikkerhet. 11. september 2003 
 Seminar om IT-sikkerhet – ny hverdag for næringsliv og forvaltning? 6. mars 2003
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DIGIT-prosjektet

 DIGIT = “Digital interoperability with trust”

 4 årig prosjekt med 3 PhD-stipendiater

 KMB-prosjekt med følgende partnere
 DNV

 Santander

 Statnett

 SINTEF ICT in Oslo 

 University of Oslo

 Vi planlegger ny KMB med fokus på COMPLIANCE
 Partnere søkes

IKT

Planlagte seminarer

 Tentativt: 13. Mars: Mobil beslutningsstøtte i 
ulykkessituasjoner

 15. Oktober: Tillit i en digitalisert tidsalder
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Policy for dette seminaret

 Hver foredragsholder har 30 minutter til rådighet

 Det inkluderer spørsmål

 Jeg reiser meg når det gjenstår 5 minutter (av de 30)


