Säkerhetsskyddsanalys

Vilka åtgärder ska vidtas och vem eller
vilka är ansvariga?
Det kan vara svårt att analysera verksamheten och reda ut
vad som är skyddsvärt, så väl som hot och konsekvenser.
Under denna kurs får du konkreta hjälpmedel som
effektiviserar arbetet med säkerhetsskyddsanalysen från
början till slut. Du lär dig även att kommunicera analysens
slutsatser med chefer, verksamheter och målgrupper för att
skapa bästa resultat.

Kursen ger dig värdefull kunskap om:
Grunderna vid säkerhetsskyddsanalys
◆ Hur lägger du grunden till en systematisk
säkerhetsskyddskultur?
◆ Vilka delmoment ingår i en säkerhetsskyddsanalys?
◆ Hur hänger delarna ihop?
Analysmoment
◆ Hur påverkas säkerhetsskyddsanalysen och
säkerhetsskyddsarbetet av olika verksamheters
utformning?
◆ Vilka är de skyddsvärda tillgångar din verksamhet
hanterar?
◆ Vilka sårbarheter finns i relation till hotbilden för
dessa tillgångar?
Slutsatser och åtgärder
◆ Vilka slutsatser kan formuleras när du gjort analysen?
◆ Är det möjligt att reducera sårbarheterna och
i så fall hur?
◆ Hur omsätter du eventuella brister i säkerhetsskyddet
i en säkerhetsplan?
◆ Vilka åtgärder ska vidtas och vem eller vilka
är ansvariga?
◆ När ska åtgärderna vara genomförda?
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Kursledare Robert Nilsson har
haft anställningar vars arbetsuppgifter
omfattats av sekretessnivåer där
säkerhetsskyddslagen behövts tillämpats
praktiskt. Han har bland annat varit
programansvarig för utvecklingen
av civilt försvar vid Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och
har även arbetat med säkerhetsfrågor
i Regeringskansliet, vid andra statliga
myndigheter samt inom näringslivet.
Målgrupp: Säkerhetssamordnare,
säkerhetschefer, beredskapsansvariga,
chefer och andra som arbetar med
säkerhetsskydd.
SIPU erbjuder även en kurs i nya
säkerhetsskyddslagen – ta chansen
och anmäl dig till båda kursdagarna
samtidigt och spara 1 000 kr per kurs!
Läs mer på www.sipu.se
Sagt om robert:
– Bra kursledare som är underhållande och pedagogisk vilket
skapar energi och förståelse.

Säkerhetsskyddsanalys
Datum: Se www.sipu.se för aktuellt datum
Plats: Lokal i centrala Stockholm
Pris: 6 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt kursdokumentation som levereras i digitalt format.
Avbokning: För avbokningsregler se www.sipu.se
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar eller ändringar vad gäller innehåll och kursledare
Anmäl dig via:
www.sipu.se

bokning@sipu.se
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