Insider
Kurset Insider øger
opmærksomheden på trusler fra
bevidste og ubevidste insidere.
Spionagetruslen mod Danmark er markant. Ofte kan en organisation opdage, når en udefrakommende forsøger at få adgang til deres information
enten fysisk eller elektronisk. Men det er sværere at opdage en insider. En
insider har legitim adgang og skader, bevidst eller ubevidst, organisationen. Og det er samtidig typisk insidere, som kan forårsage mest skade.

Formål
Kurset øger opmærksomheden på trusler fra insidere, skaber en fælles forståelse for problemet og for, hvordan det kan imødegås.

Udbytte
På kurset bliver deltagerne introduceret til truslen fra insidere. De får en bedre forståelse for potentielle problemstillinger og for, hvornår og hvordan de
bør reagere. Deltagerne bliver præsenteret for forskellige typer af insidere og
bliver dermed bedre rustet til at forebygge, opdage og håndtere insiderhændelser.

Målgruppe
Kursets primære målgruppe er personer, der har en rolle i arbejdet med
organisationens kritiske værdier. Det kan fx være personer, der arbejder
med sikkerhed, ledelse, HR og IT. Kurset henvender sig til virksomheder,
myndigheder og forskningsinstitutioner.

INDHOLD
På kurset bliver deltagerne introduceret til de aktuelle trusler fra spionage og
til forskellige typer af insidere.
Undervisningen består af en blanding af oplæg fra PET, diskussioner i plenum og en række korte film, som sætter fokus på forskellige dilemmaer i
relation til insiderhændelser. Herigennem inviteres deltagerne til at reflektere
over egen og andres adfærd.

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.

Bestil kurset
Bestil kurset Insider ved at sende en e-mail til
raadgivning@pet.dk

