
Kurset God Sikkerhedskultur  

øger sikkerhedsbevidstheden og  

forbedrer sikkerhedskulturen. 

Danmark bliver løbende udsat for spionage og påvirkning fra fremmede 

stater. De forsøger at indhente klassificeret eller beskyttelsesværdig infor-

mation – dvs. information, som i de forkerte hænder kan skade Danmarks 

suverænitet, værdier og interesser. Sager fra ind- og udland understreger, 

at truslen er markant. Derfor er medarbejdernes sikkerhedsbevidsthed og 

-adfærd afgørende i arbejdet med at beskytte informationen.

Formål
Kurset forbedrer sikkerheden ved at øge medarbejdernes fælles forståelse 

for, hvad der er god sikkerhedskultur.

Udbytte
På kurset bliver deltagerne introduceret til efterretningstjenesternes ”værk-

tøjskasse” og betydningen af den menneskelige faktor i arbejdet med sik-

kerhed. Deltagerne bliver i stand til at forebygge og håndtere hændelser, der 

kan kompromittere klassificeret eller beskyttelsesværdig information. Delta-

gerne kommer tilbage til arbejdet med en mere sikkerhedsbevidst adfærd 

og en fælles referenceramme for god sikkerhedskultur.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med klassificeret eller 

beskyttelsesværdig information. Kurset er udviklet til ansatte i staten, men 

medarbejdere i virksomheder og institutioner, der arbejder med intellektuel 

ejendomsret eller anden beskyttelsesværdig information, kan ligeledes have 

gavn af kurset.

God Sikkerhedskultur



INDHOLD
På kurset bliver deltagerne introduceret til de aktuelle trusler fra spionage og 

påvirkning og til, hvordan fremmede stater indhenter information gennem 

sociale medier, kompromittering af computernetværk og hvervning af kilder.

 

Seks korte film introducerer disse temaer i genkendelige hverdagssituatio-

ner og inviterer deltagerne til at reflektere over egen adfærd i forhold til den 

praksis, der vises i filmene. Med udgangspunkt i filmene, diskussioner i ple-

num samt oplæg fra PET arbejder deltagerne med, hvad der er god sikker-

hedskultur for dem og deres organisation.

Bestil kurset
Bestil kurset God Sikkerhedskultur ved at sende en e-mail til 

raadgivning@pet.dk 

Praktiske informationer 

 § Kurset varer fire timer. 

Kontakt os, hvis I har behov for en kortere eller en digital version. 

 § Det afholdes for grupper på 20-40 deltagere, så deltagerne kan få det 

bedste udbytte af dialog, udveksling af erfaring og dilemmaøvelser. 

 § PET afholder gerne flere kurser for samme organisation. 

 § Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men aktiv  

deltagelse forventes. 

 § Der skal stilles et lokale med præsentationsudstyr til rådighed. Her 

skal der være mulighed for at tilslutte en bærbar computer og at 

afspille film med lyd. 

 § Der må gerne være mulighed for at opstille borde til fem grupper. 

 § Kurset er gratis.


