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Cyber truslen er mere aktuel end nogensinde. Hvad gør Danmark og de danske virksomheder for at beskytte sig? 
Hvordan kan vi forebygge truslen mod vores IT-sikkerhed? Kom med, når InterForce Region Sjælland i samar-
bejde med Næstved Erhverv sætter fokus på dette højaktuelle emne med spændende indlæg og rig mulighed for 
at netværke undervejs. 

Adresse: VUC Storstrøm Næstved - Teatergade 23, 4700 Næstved  

 

Kl. 08.00-08.30 Ankomst, morgenbuffet og velkomst ved Erhvervskonsulent  

Dennis Thyssen, Næstved Erhverv  

Kl. 08.30–09.20 Indlæg ved Klaus Munch Kjøller, PwC  

Kl. 09.20-09.30 Pause 

Kl. 09.30-10.20 Indlæg ved Troels Langkjær, Langkjaer Cyber Security Consulting 

Kl. 10.20-10.30 Pause 

Kl. 10.30-11.00  Indlæg, netværk og afrunding fra InterForce 
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Klaus Munch Kjøller, direktør og cyberansvarlig i PwC 

Klaus vil bl.a. tale ud fra PwC’s årlige analyse, hvor de løbende undersøger hvor mange virksomheder, 

der oplever cyberkriminalitet. Dette kombinerer Klaus med flere konkrete eksempler fra kundekred-

sen og giver afledt gode råd om, hvordan man som virksomhed skal indtænke cyber truslen i virksom-

hedens IT sikkerhed.  

Troels Langkjær, direktør Langkjaer Cyber Security Consulting 

Troels Langkjær er cybersikkerhedsekspert med afsæt i egen virksomhed, Langkjaer Cyber Security 

Consulting. Troels Langkjær er datalog og ekspert i cybersikkerhed med +15 års erfaring med cyber-

sikkerhed fra forsvaret, som iværksætter og fra stillinger i det private erhvervsliv. Troels er hyppig 

oplægsholder og underviser i cybersikkerhed og er ekstern lektor ved Københavns Universitet.  

Thomas Ludvigsen, Major af Reserven, Militærrådgiver InterForce 

Freden må aldrig tages for givet og med den aktuelle invasion i Ukraine fra Ruslands side, ser vi, hvor-

for det er så vigtigt med opbakningen til forsvaret og vores danske soldater. 

Thomas vil kort tale ud fra InterForces mission om at tilsikre sammenhængskraft mellem erhvervslivet 

og forsvaret og hvorfor det er så vigtigt, at dansk erhvervsliv støtter freden aktivt.  

 

      

          Tilmelding via LINK 

      Senest 17. november 2022 

https://naestvederhverv.dk/arrangementer/sikkerhed

