
NIS-direktivet  1 dag

 ➜ Arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven
 ➜ Informationsklassning och riskanalys
 ➜ Vad gäller för incidentrapporteringen generellt?
 ➜ Så samordnas kraven på extern incidentrapportering utifrån NIS och 
dataskyddsförordningen

Integrera NIS-kraven i säkerhetsarbetet

I augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft och lagen om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster beslutades 
som en följd av detta.
 Lagen gäller privata och offentliga organisationer som levererar 
samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer, nämligen energi, transport, 
bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, 
leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur, men 
också för leverantörer av digitala tjänster.
 Kraven i lagstiftningen innebär i korthet att dessa organisationer ska 
bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt 
rapportera incidenter till utsedda myndigheter.
 Välkommen till Företagsuniversitetets unika och högaktuella kurs "NIS-
direktivet"! Kursen, som är på en dag, går igenom kraven i lagstiftningen 
men handlar framför allt om hur man kan integrera dessa krav i sitt normala 
säkerhetsarbete.
 Du får bland annat lära dig att arbeta systematiskt med 
informationssäkerhet, hur man gör informationsklassning och riskanalys 
för att hitta rätt säkerhetsnivå, vad som gäller kring incidentrapportering 
och hur kraven på extern incidenthantering kan samordnas utifrån NIS och 
dataskyddsförordningen!
 Kursledare är Fia Ewald, som är expert på informationssäkerhet i både 
offentliga och privata verksamheter!
 Nästa kursstart är den 20 november 2019 i Stockholm. Du kan boka dig 
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/2116



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

PROGRAM FAKTA

09.45 Morgonkaffe serveras

10.00 Kursstart

 Introduktion 
• introduktion till NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet  

i samhällsviktiga och digitala tjänster
• systematiskt informationssäkerhetsarbete – vad är det?

12.30 Lunch

	  LIS	och NIS
• ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) – så inför du det
• att hantera kraven på incidentrapportering i NIS-direktivet och  

i dataskyddsförordningen
• vad innebär tillsyn av NIS i din verksamhet?

17.00 Kursen avslutas

Deltagare
Kursen vänder sig till informations-
säkerhetsansvariga, informationssäker-
hetschefer, säkerhetschefer och andra 
som arbetar med eller är intresserade 
av systematiskt informationssäkerhets-
arbete och NIS-direktivet.

Mål
Målet är att ge dig kunskaper som behövs 
för att

 ➜ arbeta systematiskt med 
informationssäkerhet utifrån de nya 
kraven

 ➜ hitta rätt säkerhetsnivå med informa-
tionsklassning och riskanalys

 ➜ kunna göra professionell incidenthan-
tering

 ➜ samordna kraven på extern incident-
rapportering utifrån NIS och data-
skyddsförordningen

Kursledare
Fia Ewald

NIS-direktivet 
– systematiskt arbete med informationssäkerhet

DATUM Ort Kursavgift

20 november 2019 Stockholm 6 900

Stockholm: Kursen äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan bokas till 
specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality Hotel 
Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

Tid, 10.00-17.00.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För 
information och kursrådgivning ring 
08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.


