
Teleindustrien – Axeltorv 6, 3. sal - DK-1609 København V – www.teleindu.dk 
 

         
 

København, maj 2018 
 

Cybersikkerhed og kritisk infrastruktur 
 

Teleindustriens årsdag 7. juni 2018 kl 13-16 
Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V 
 
Teleindustrien indbyder til årsdag den 7. juni 2018 kl 13-16, hvor vi sætter fokus på 
Cybersikkerhed og kritisk infrastruktur – som teleinfrastrukturen er en del af. 
 
Med digitaliseringen opnår borgerne, virksomheder og offentlige myndigheder rigtig 
mange fordele. Adgang til information er blevet lettere. Komplicerede processer kan 
digitaliseres, overvåges, forbedres og automatiseres. Viden kan deles og kommunikati-
onen gøres lettere. 
 
Men med digitaliseringen bliver vi også mere sårbare. Center for Cybersikkerhed vur-
derer, at truslen mod Danmark er størst fra cyberspionage udført af stater og fra cy-
berkriminalitet. Både statslige og kriminelle hackere udvikler deres kompetencer, og 
angrebsmetoderne bliver mere avancerede. Og helt almindelige borgere bliver udsat 
for angreb og forsøg på at franarre dem deres penge og informationer. 
 
Det stiller store krav til alle aktører for at styrke sikkerheden i Danmark. Lige fra de 
statslige myndigheder, brancher, virksomheder, medarbejdere og den enkelte borger, 
som skal have kompetencer og redskaber til at beskytte sig. I Teleindustrien og blandt 
teleselskaberne i Danmark har vi allerede sikkerhed højt på dagsordenen, og vi er pa-
rate til at løfte vores del af ansvaret for en styrket cybersikkerhed. 
 
På årsdagen sætter vi fokus på regeringens nye cybersikkerhedsstrategi og debatterer, 
hvad der skal til for at vi i fællesskab og i samarbejde kan styrke sikkerheden og gøre 
os mindre sårbare over for angreb. For ingen kan løse udfordringerne alene. 
 
Vi glæder os til at se gode kolleger og samarbejdspartnere til en spændende eftermid-
dag. 
 
Tilmeld dig ved at sende en mail til post@teleindu.dk senest den 31. maj 2018.  
 
På glædeligt gensyn! 
 
Jakob Willer 
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Program 
 
Kl. 13.00  Velkomst 
 

Regeringens cybersikkerhedsstrategi 
Sophie Løhde, innovationsminister  

 
Kl. 13.15 Erfaringer fra UK. Samarbejdet mellem staten og teleselskaberne  

Ben Ashworth, NCSC Communications Sector Lead, National Cyber Se-
curity Centre, UK 

 
Kl. 13.35 Truslerne rettet mod Danmark og danske virksomheder. Hvordan 

er vi rustet til at modstå angreb? 
 Mads Nørgaard Madsen, Head of Security & Technology, PwC  
 
Kl. 13.50 Sikkerhed, 5G og Internet of Things. Hvordan er sikkerheden, når 

alt kobles på nettet?  
 Jane Rygaard, Head of Mobile Networks Marketing, NOKIA 
 
Kl. 14.05 Cybersikkerhed i Huawei  

Carsten Jørgensen, CSO, Huawei Denmark 
 
Kl. 14.20 Kaffepause 
 
Kl. 14.40 Cybersikkerhed i finansverdenen. Hvad er truslerne, og hvordan 

beskytter vi kunderne? 
 Michael Busk-Jepsen, Digitaliseringsdirektør, Finans Danmark 
 
Kl. 14.55 Sikkerhed i telesektoren. Hvordan håndterer teleselskaberne  

cybertruslen? 
 Per Olsen, Business Security Officer, Telenor Danmark 
 
Kl. 15.10 Hvordan laver vi et nationalt cyberforsvar der virker? 
 Thomas Lund-Sørensen, Chef for Center for Cybersikkerhed 
 
Kl. 15.25 Politisk panel – skal der tape over kameraet? 

- Er vi på ret kurs med cybersikkerhed i Danmark? Er der nogen blinde 
vinkler? Kan borgerne og virksomheder føle sig trygge? 

Holger K. Nielsen, forsvarsordfører, SF 
Henrik Dam Kristensen, forsvarsordfører, Socialdemokratiet 
Torsten Schack Pedersen, it-ordfører, Venstre 

 
Kl. 15.45 Afrunding – tak for i dag 
  Drinks og snacks 


