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”

Digitaliseringen
giver os en masse
muligheder. Men vi får
kun det fulde udbytte,
hvis vi hele tiden tager
udgangspunkt i borgernes behov
Jens Rastrup,
SAMDATA\HK
bestyrelsesmedlem

AFGØRENDE AT VI BYGGER
TILLID IND I IT-SYSTEMERNE
Hvis digitaliseringen af Danmark skal blive en succes, kræver det, at borgerne har tillid til, at de bliver hørt og at der er plads til
det menneskelige element, påpeger SAMDATA\HK’s bestyrelsesmedlem Jens Rastrup.
Danmark er et af de mest digitale lande i verden. Det er især en stor fordel, fordi
det giver mulighed for at effektivisere den offentlige sektor i højere grad end i
mange andre lande.
”Der er også rigtigt mange arbejdspladser i at løse alle IT-opgaverne – lige fra
specificering, over udbud til programmering af løsningerne,” understreger Jens
Rastrup, der er bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK.
”Men befolkningens opbakning afhænger af, at myndighederne ikke bare presser
nye løsninger igennem for at høste økonomiske gevinster uden at tænke på
borgerne og høre dem undervejs. De forventer nemlig brugervenlige systemer og
ikke mindst, at der er plads til individuelle skøn.”
Individuelle skøn vigtige
Det sidste blev dokumenteret i en større undersøgelse, som HK Stat og HK
Kommunal gennemførte sidste år sammen med Epinion.
Her blev 2000 danskere spurgt, om de helst ville betjenes af en computer, som
traf beslutninger med det samme baseret på faste regler – eller om de foretrak
langsommere beslutninger truffet af et menneske, der også foretog individuelle
skøn. Hele 73 procent foretrak at blive betjent af et menneske.
”Vi skal bygge IT-systemer, som gør sig fortjent til borgernes tillid. Det handler
om tillid, retfærdighed og, at man får en individuel sagsbehandling. Fokus må
være på, at man inddrager borgerne og, at man foretager det individuelle skøn
som lovgivningen giver ret til, når sager skal afgøres.”
Men det er ikke nok. Systemerne skal også være overskuelige.
”Det hele hænger tæt sammen. Hvis vi skal undgå IT-skandaler, er vi nødt til
at bygge IT-systemer, som er brudt ned til overkommelige størrelse, så de kan
overskues og forstås af mennesker. Det forudsætter, at lovgivningen også er
forståelig,” siger Jens Rastrup.

”Borgerne i Danmark har normalt tillid til, at det offentlige behandler deres data
sikkert. Den tillid skal myndighederne fortsat gøre sig fortjent til. Man skal også
huske, at den vejledningspligt som det offentlige har over for borgerne, også
gælder for de digitale løsninger. Borgerne skal ikke føle, at de bliver mødt af et
uoverskueligt, digitalt bureaukrati.”
Selv om Jens Rastrup lægger vægt på de mange hensyn, der skal tages, så mener han, at vi langtfra er i mål med at høste mulighederne inden for det digitale
område.
”Vi er gode til at registrere oplysninger, og der er stadig masser af nye muligheder for at kombinere data, så det giver værdi. Også i samarbejde mellem det
offentlige og private virksomheder.”
Et kig tilbage til papirfortiden
Selv om digitaliseringen går hurtigt, så overser vi nogle gange, hvor langt vi er
kommet. Det erkender man dog hurtigt, når man møder den gamle papir-verden
igen.
”Jeg var en tur i Tyskland, hvor jeg var udsat for indbrud i bilen. Da jeg stod på
det lokale Polizeipräsidium, bad de om bilens registreringsattest. Det slog jeg
hurtigt op på nettet med NemId, men betjenten bag skranken købte ikke ideen
om en digital løsning. Han holdt fast i den gamle tilgang:’Hvis vi ikke har det på
papir, så har vi ingenting.’”
”Pludseligt blev det meget klart, hvor langt vi er kommet i Danmark. Det er det
fremskridt, vi skal holde fast i – fordi det giver mening, både for samfundet og
for den enkelte borger,” siger Jens Rastrup.
\
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BORGERRÅDGIVER:

DIGITALISERINGEN PRESSER
RETSFØLELSEN

IT-systemer forsimpler behandlingen af borgerne. Det betyder, at der bliver mindre plads til individuelle hensyn, som også er en del af
borgernes oplevelse af retfærdighed, siger borgerrådgiveren i Københavns Kommune.
Store dele af vores kontakt med det offentlige er ved at blive digitaliseret. Det er
effektivt, sparer penge og giver i mange tilfælde også en bedre service.
Men det resulterer også i, at det offentlige system bliver mere firkantet, ikke
tager individuelle hensyn – og dermed i sidste ende bliver oplevet som mindre
retfærdigt. Det mener Københavns Kommunes borgerrådgiver Johan Busse,
der til dagligt skal hjælpe borgere, der er kommet i klemme i kontakten med det
offentlige.
Johan Busse understreger, at digitaliseringen har en masse fordele. Det bliver fx
nemmere at komme i kontakt med den offentlige forvaltning, når man ikke skal
møde op på et bestemt kontor, og man kan ofte betjene sig selv uden ventetid.
Men borgerrådgiveren er også kritisk, fordi de nye systemer har en stribe ulemper, som politikerne overser, når de er på jagt efter steder at spare.
IT-systemer presser retfærdigheden
”Både Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsens har en hensigtserklæring
om at fjerne de lovkrav, som stiller sig hindrende i vejen for digitaliseringen. Det
synes jeg er problematisk, netop fordi det betyder, at vi får effektivitet frem for
nuancer.”
Johan Busse forklarer, at mange paragraffer netop indeholder undtagelsesregler,
der gør det muligt at tage individuelle hensyn, hvis en borger ikke passer 100
procent ind i de præcise formuleringer i en paragraf. Den form for hensyn kan
IT-systemerne ikke altid tage. Og alle regler kan fortolkes.
”Tag f.eks. folkepension. Man har ret til fuld folkepension, hvis man har haft
mindst 40 års fast bopæl i landet. Men hvad betyder fast bopæl? Tæller det
med, hvis man har haft fast adresse i landet, men reelt har været udenlands det
meste af tiden? Eller omvendt, hvis man har haft en lejlighed i udlandet, men har
opholdt sig det meste af tiden på dansk grund? Hvordan skal et stykke software
håndtere det? Ting, der ser enkle ud på overfladen, har tit nogle nuancer, og det
er også derfor, at man formulerer lovene, så der kan tages individuelle hensyn.”
”Juristerne kan godt argumentere for, at retssikkerheden er blevet større,
fordi simple regler, der passer til et IT-system, resulterer i færre skøn. Men det
mindsker netop den individuelle hensyntagen og dermed borgernes opfattelse af
retfærdighed,” siger Johan Busse.

”Problemet gælder inden for alle lovområder, hvor nogle er mere problematiske
end andre. Vi kan godt lave en regel for, hvad der sker, hvis en person bliver
arbejdsløs og skal på kontanthjælp. Men hvad skal hjælpen være, hvis den anden
forælder i hjemmet er ramt af alkoholisme – og hvis det så også påvirker børnenes skolegang. Det kan man ikke sætte på formel.”
IT-svage under pres
Johan Busse vurderer også, at de mange obligatoriske IT-systemer er så besværlige at bruge, at mange ikke får den hjælp, de har krav på. Det er ikke kun ældre,
men også fremmedsprogede eller folk uden mange IT-kundskaber, som ikke
forstår IT-systemerne.
”Dem, der ikke er IT-stærke, risikerer at gå død i en masse blanketsystemer.
De mødes af en masse tekst, der er formuleret af jurister, og brugerfladerne er
svære at forstå – også for unge mennesker. De er vant til intuitive brugerflader
fra Microsoft eller Apple, som er langt mindre komplicerede, end det kommunen
selv har fundet på.”
”Vi har stadig eksempler på, at folk bliver trukket i deres hjælp, blot fordi de ikke
har forstået eller vidst, at de var forpligtede til at læse e-post. Nogle gange går
myndighederne for langt. Vi har en enhed i Københavns Kommune, som skrev, at
alle der ville søge en bestemt ydelse, skulle bruge deres nye IT-system. Det kan
kommunen ikke bare bestemme. Hvis borgerne har lyst til at aflevere en ansøgning på en serviet, så har de lov til det.”
- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

”

Juristerne kan godt argumentere for, at retssikkerheden er blevet større, fordi simple regler, der passer
til et IT-system, resulterer i færre skøn. Men det
mindsker netop den individuelle hensyntagen og dermed borgernes opfattelse af retfærdighed.
Johan Busse, borgerrådgiver Københavns Kommune
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BORGERRÅDGIVER: DIGITALISERINGEN PRESSER RETSFØLELSEN

OM KØBENHAVNS
KOMMUNES
BORGERRÅDGIVER
Borgerrådgiveren fører tilsyn med forvaltningen, behandler klager fra
borgerne og skal aktivt hjælpe med at forbedre kommunens sagsbehandling og service.
I 2016 modtog borgerrådgiveren 3.684 henvendelser. Det svinger fra
år til år, hvor mange af borgerne, der får medhold i deres sager efter
henvendelsen, men hen over de sidste ti år har i gennemsnit 50 – 65 %
af de borgere, der har klaget, fået medhold.
Borgerrådgiveren er uafhængig af både forvaltninger og borgmestre og
refererer direkte til Borgerrepræsentationen. Ca. 30 danske kommuner
har en borgerrådgiver.

”

Vi glemmer IT-folkene, medarbejderne og borgerne
Johan Busse mener det offentlige er nødt til at ændre flere ting. Frem for alt er
der brug for større åbenhed og større tålmodighed i planlægningen.
”Digitaliseringsdagsordenen er drevet af Finansministeriet, der hele tiden ser på
bundlinjen og det er helt som det skal være. Men når man kombinerer det med
en meget kort tidshorisont, hvor IT-systemerne skal indføres lynhurtigt, så fristes
de ansvarlige til ikke at spørge IT-folk om det kan lade sig gøre, til ikke at spørge
socialrådgivere og medarbejdere om det giver et bedre system – og de får ikke
spurgt borgerne, om det giver en bedre service og en reelt højere effektivitet. Jeg
behøver vel ikke nævne SKAT her.”
”Borgerne får altid at vide, at de nye systemer bliver dødsmarte. Jeg ville ønske,
at man var langt mere realistisk, og i stedet meldte ud: ’Undskyld vi roder.’ Så ved
man som borger, at der står nogle (IT)-stilladser, og at det roder med nogle digitale murbrokker.”
Han anbefaler, at man tænker på længere baner, så der bliver tid og resurser til
at investere i langsigtede løsninger med brugerflader, der er til at forstå for alle.
Samtidigt er det afgørende, at blanketterne stadig indeholder åbne felter, hvor
borgerne i frihåndstekst kan forklare tingene.
I det lange løb er det afgørende, at IT-systemerne bliver set som en gevinst og
ikke som noget, der favoriserer de IT-kompetente og som frasorterer dem, der har
en kompliceret sag.
”Vi skal anstrenge os for ikke at miste befolkningens opbakning til digitaliseringen,”
understreger Johan Busse.
\

Digitaliseringen betyder, at borgernes kontakt med kommunen bliver dikteret af et ønske
om effektivitet. Dermed går nuancerne og de individuelle hensyn tabt.
Johan Busse, borgerrådgiveren i Københavns Kommune
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DIGITALISERINGEN KRÆVER
SIMPLERE LOVGIVNING

§

Digitalisering af det offentlige gør det muligt at effektivisere samfundet, men kommer de IT-svage og de skæve eksistenser i klemme?
Vi har spurgt Digitaliseringsstyrelsens daværende direktør Lars Frelle-Petersen.

Helt overordnet mener jeg faktisk,
at digitalisering kan bidrage til, at
borgeren oplever en større grad af
retfærdighed. Prisen er, at vi skal
leve med simplere regler

Foto: Agnete Schlichtkrull

Digitaliseringsstyrelsens daværende direktør Lars Frelle-Petersen

Er det en god ide at forsimple vores lovgivning, så
det er nemmere at digitalisere kontakten mellem
borger og det offentlige?
Nej - mener Københavns Kommunes borgerrådgiver Johan Busse. Han frygter, at lovgivningen
bliver firkantet og, at de IT-svage bliver presset ud
af det system, der egentlig skulle hjælpe dem.
Du kan læse hele interviewet på side 4-6.
Vi har fremført hans kritikpunkter for
Digitaliseringsstyrelsens daværende direktør
Lars Frelle-Petersen, der den 26. juni blev udnævnt
til afdelingschef i Finansministeriet.
Gør digitaliseringen ikke lovgivningen mere
firkantet, så der bliver mindre plads til undtagelser og menneskelige nuancer – det som
borgerne opfatter som retfærdighed?
Du kan vende den om og sige, at mange områder
i dag er så komplekse, at det er svært for den
enkelte at gennemskue, hvad de kan forvente af
udfald på deres sag. Vi vil gerne gøre dette mere
gennemsigtigt, objektivt og ensartet.
Helt overordnet mener jeg faktisk, at digitalisering
kan bidrage til, at borgeren oplever en større grad

af retfærdighed. I hvert fald på det, som man kan
kalde mere simple sagsområder, hvor der ud fra
fakta kan træffes en objektiv afgørelse. Fx om du
er berettiget til børnepenge eller ej.
I forhold til mere komplekse sager, som fx på familieretsområdet, er vi ikke i stand til at lave IT-systemer, der kan lave skøn. Så der skal vi selvfølgelig
ikke digitalisere. Men vi skal i stigende grad arbejde
for en lovgivning, som gør, at simple sagsområder
bliver understøttet af IT. Prisen er, at vi skal leve
med simplere regler.
Presser digitaliseringen ikke de IT-svage, så der
er større risiko for, at de ikke får den hjælp, de
har krav på?
Min påstand er, at en del også er udfordret i den
analoge verden, hvor det kan være svært at
forstå papirbreve eller gennemskue de offentlige
systemer. De har så en tillægsudfordring: At de
ikke er oplært i IT. Så der skal vi arbejde for, at
brugervenligheden øges, og at digitalisering måske
ligefrem kan gøre det nemmere at være borger.
Der synes jeg fx, at årsopgørelsen fra SKAT er et
godt eksempel.

Det kan lyde barskt, men tiden arbejder også for
os, fordi antallet af IT-svage falder over tid.
Samtidigt bliver systemerne bedre: Digitale breve
kan læses højt for de ordblinde eller oversættes til
fremmedsprog.
Men vi når aldrig 100 procent, og derfor har vi også
en forpligtelse til at hjælpe borgere, der ikke er
digitale – fx på borgerservicecentre. Og den hjælp
mener jeg, at kommunerne løfter rigtig flot i dag.
Bliver fordelene ved nye IT-systemer
ikke oversolgt?
Jo, vi har nok haft en tendens til at oversælge
løsningerne, men jeg synes, vi er blevet meget
bedre til også at fortælle om den forandring, det
er at digitalisere. Fx brugte vi mange kræfter på
implementeringen af Digital Post. Det rydder bare
ikke avisforsiderne, når folk er glade.
Vi må erkende, at mange systemer er tænkt
indefra og ud – og ikke med borgerne i centrum.
Vi har ikke været dygtige nok til at sætte borgerne
i centrum.
\

\ LÆS MERE OM DE IT-SVAGE ÆLDRE PÅ SIDE 8-9
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

”VI HAVDE ÆLDRE
MENNESKER, DER GRÆD”
Særligt én gruppe af ældre har svært ved at håndtere den digitale kontakt med det offentlige, lyder det fra Ældre Sagen. Brugergrænsefladerne er forvirrende og varierer fra myndighed til myndighed. ITU-forskere efterlyser et større udvalg af muligheder for de ældre
borgere. Og de skal ikke nødvendigvis være digitale.
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De går simpelt hen i total baglås, når de læser, at de skal trykke her, når de
skal det ene, og her, når de skal noget andet. De ved ikke, hvordan de skal
håndtere den teknik
Alex Tonny Jensen, der for Ældre Sagen underviser ældre borgere i brugen af IT

”Da det offentlige tvang e-Boks ned over hovedet på os alle sammen, stod jeg
over for en masse ulykkelige mennesker. Vi havde ældre mennesker, der græd,
mens de var hos os,” siger Alex Tonny Jensen.
I ni år har den tidligere IT-mand undervist ældre medborgere i Ballerup i at bruge
Windows til pc’er, IOS til Apple-udstyr og Android til Samsung maskiner. Lige som
i Datastuen på Præstevænget i den københavnske forstadskommune Ballerup
har Ældre Sagen lignende tilbud til ældre mennesker over det meste af landet.
”Generelt har vi tre grupper af ældre. Den første gruppe er dem, der som efterladte står med det hele selv og skal lære det hele fra bunden. Den anden gruppe
består af folk, der kender lidt til det, men gerne vil lære mere. Og den sidste
kategori er ældre, hvor IT er en naturlig del af deres værktøjskasse,” siger Alex
Tonny Jensen.
Trukket noget ned over hovedet
Mens de to sidste grupper af elever er nemme at undervise, er situationen en
helt anden for de mennesker, der står for at skulle lære det hele fra bunden.
Og de har det særligt svært, påpeger forskere fra IT-Universitetet (ITU), der
deler Alex Tonny Jensens opfattelse. Og i Ældre Sagen henviser konsulent Ingrid
Stokholm Lauridsen til en undersøgelse fra 2016 foretaget af Danmarks Statistik,
der viste, at 224.000 danskere over 65 år aldrig har anvendt internettet. I en tidligere undersøgelse fra 2011 angav mere end en halv million i denne aldersgruppe,
at de aldrig havde været på nettet.
”Vi har set meget stort fald i antallet af ældre, der overhovedet ikke kan det digitale. Og denne gruppe bliver særligt udfordret af, at alle dele af samfundet bliver
mere og mere digitalt,” siger hun.
Alex Tonny Jensen fortsætter:
”Man skal tænke på, at der er tale om ældre mennesker, der overhovedet ikke
har noget ønske om at beskæftige sig med den slags ting. De føler sig tvunget
til det.”
Nu er der faldet lidt mere ro over tingene. Nogle ældre har fået tilladelse til at
slippe for den digitale postboks i kommunikationen med det offentlige. Men stadig er der en del ældre, som har svært ved at kommunikere med det offentlige
over de forskellige myndigheders hjemmesider, uanset om det er SKAT eller
Udbetaling Danmark.
”De går simpelt hen i total baglås, når de læser, at de skal trykke her, når de skal
det ene, og her, når de skal noget andet. De ved ikke, hvordan de skal håndtere
den teknik,” siger Alex Tonny Jensen.
Det ville gavne en hel del
Underviseren opfordrer til, at det offentlige forsøger at gøre det nemmere for ældre borgere ved at ensrette det sprog og design, der møder brugerne på nettet.
”Det ville gavne en hel del. Går man på e-Boks, bør det se ud på samme måde,
som hvis man gik på Udbetaling Danmark. Vi bruger meget tid på at forklare
eleverne, at det de møder det ene sted faktisk er det samme, som de møder et
andet sted på nettet,” siger Alex Tonny Jensen.
Ifølge Morten Hjelholt, lektor på ITU, vil det være en misforståelse at rubricere
de ældre generelt som en svag gruppe i forhold til at anvende digitale redskaber.
Men når det er sagt, er der en gruppe af ældre, der har levet i familier, hvor deres
partner har taget sig af det med banken og IT.
”Og det er jo fuldkommen umuligt for vedkommende at logge ind på borger.dk
for at finde en digital blanket. Den gruppe mennesker har reelle problemer i forhold til det at kommunikere med det offentlige generelt,” siger Morten Hjelholt.
Han fortsætter:
”Den funktion, som man havde i et borgerservicecenter, hvor man gik ned og fik
hjælp af et menneske, er for en stor del udfaset til fordel for digital selvbetjening.
Og det er da svært at håndtere det, når man ikke er IT-kyndig.”

De forkerte præmisser
Det er muligt at søge om fritagelse fra at modtage digital post, men for den
gruppe af ældre som gerne vil og næsten også kan, kan det opleves som et nederlag, aktivt at skulle framelde sig noget som det offentlige ønsker at man skal.
Ifølge Morten Hjelholt bør der grundlæggende være en række ikke-digitale tilbud
til denne gruppe mennesker som eventuelt gradvist kan lære det digitale.
”I forskellige borgerservicecentre gøres en stor indsats for at opretholde sådanne
tilbud men det kan være svært i en tid hvor digitalisering mest af alt handler om
at effektisere og spare penge i det offentlige,” siger han.
Ifølge ham er der tale om et problem, som rækker ud over blot de ældre. Der er
også andre svage grupper, som har problemer med at finde rundt i de forskellige
brugergrænseflader på nettet.
”Det tager ekstrem lang tid at navigere i de offentlige brugergrænseflader. Og er
man presset, er det et uoverskueligt projekt at finde rundt i de systemer,” siger
Morten Hjeholt.
Meget svær øvelse
Han peger på, at de forskellige systemer sjældent tilbyder at guide brugerne i
deres vej rundt i deres univers.
”Så man kan let komme i tvivl, om man overhovedet gør det rigtige. Jeg erkender, at det kan være svært at lave den slags løsninger. Rundt omkring forsøger
man da også at arbejde sig i den rigtige retning, men det er bare svært at
erstatte et rigtigt levende mennesker, der siger, at man har gjort tingene rigtigt,”
siger Morten Hjeholt.
Han holder en kort pause:
”Jeg vil godt tillade mig at tvivle på, at det kan lade sig gøre at have sådan en
one-stop-shop, lige som borger.dk, der er en indgang for det hele. Det er bare
ikke godt brugerdesign. Skal det fungere, skal det være meget mere fokuseret.
Samtidig er det alt for tekst-tungt med alle mulige juridiske termer. Jeg ved godt,
at man har arbejdet meget med det. Men det er bare en meget svær øvelse.”
Hans kollega på ITU, adjunkt Signe Yndigegn, der også har arbejdet med at
udvikle løsninger til ældre, er enig.
”For de mennesker, der har brug for menneskelig støtte, kan man ikke designe
sig ud af det med nye IT-løsninger,” siger hun.
\

”

Den funktion, som man havde i et borgerservicecenter, hvor man gik ned og fik hjælp af et menneske,
er for en stor del udfaset til fordel
for digital selvbetjening. Og det
er da svært at håndtere det,
når man ikke er IT-kyndig.
Morten Hjelholt, lektor på ITU
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\ OFFENTLIG IT-UDVIKLING

\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

EUROPAMESTRE I
DIGITALISERING
Danmark ligger helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Men i branchen
strides de offentlige myndigheder og de private stadig om, hvem der skal
løse hvilke opgaver.

Danmark er blevet europamester i digitalisering. For andet år i træk.
Det viser en opgørelse fra Europa Kommissionen.
Danske virksomheder er fx de bedste i EU til at digitalisere deres handelskanaler
og udnytte de fordele, det kan give. Danmark er det tredjebedste land til at digitalisere den offentlige sektor og den fjerdebedste, når det kommer til at udbrede
internetforbindelser og femtebedst, når det drejer sig om at uddanne borgerne i
digitale færdigheder.
Når man lægger det hele sammen, opnår Danmark en førsteplads foran Finland
og Sverige, viser Europa Kommissionens ”Digital Economy and Society Index”.
Det er en fornem førerposition, der er nået takket være mange bidrag fra både
regeringer gennem årene, IT- og telebranchen, firmaernes satsning og ikke
mindst danskerne selv.
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Vi har taget e-boks, netbanken, sociale medier, streaming-tv og alle de andre ting
til os i højere grad end mange andre nationer. Vi brokker os måske over andre
folks dårlige smartphone-vaner, men vi slipper aldrig den nye digitale navlestreng.
Vi taler om, at børn ikke skal passes af en iPad, men vi forventer at skolen gør
vore børn til mestre i alt det digitale.
Milliard-besparelse og disruption
Og selv om vi ikke har en IT-minister, så har den nuværende regering sat klare
mål om at digitalisere endnu mere. Regeringens vækstpanel har 33 anbefalinger,
der skal gøre Danmark til digital frontløber og regerings disruptionråd skal sikre,
at Danmark også klarer sig godt, når hele industrier får vendt deres forretningsmodeller på hovedet af digitaliseringen.

Foto: Mark Thyrring

”

Vi bør udlicitere langt mere og vi skal blive
bedre til at lave brugervenlige IT-løsninger,
hvis vi skal holde os i front
Birgitte Hass, direktør i IT-Branchen

Nogle af fordelene ved digitaliseringen er meget konkrete og afspejles direkte i
budgetterne. F.eks. regner Digitaliseringsstyrelsen med, at alene porto-besparelserne ved indførelse af E-post løb op i en halv milliard kroner om året.
Er der udliciteret nok – eller for meget
Midt i alle digitaliseringens fordele kæmpes en løbende kamp mellem den offentlige og den private sektor om, hvem der skal udføre alle de nye opgaver.
”Vi mener, at dette land styrkes bedst, når den frie konkurrence raser,” siger
Birgitte Hass, der er direktør i IT-branchen.
”Det skaber både fornuftig innovation, et pris-pres som giver borgerne den bedste service for pengene og basis for eksport af danske løsninger.”
Hun har flere gange meldt ud på branchens vegne, at der bør udliciteres langt
mere, end det sker nu.
Men de kommunale IT-chefer er decideret uenige.
”Der er udliciteret rigeligt og måske også for meget. Vi har allerede en høj grad af
udlicitering,” siger Henrik Brix, der er formand for de kommunale IT-chefer. Han
minder om, at både Datacentralen og KMD, der leverede henholdsvis statens og
kommunernes IT-løsninger begge er solgt og på private hænder i dag. Dermed er
grunddriften af de fleste offentlige systemer på private hænder.
”Jeg vil tro, at to-tredjedele af de kommunale IT-opgaver i dag er udliciteret,”
siger Henrik Brix.
Brug for åbne og agile systemer
Han peger modsat på, at der er risiko for, at private virksomheder får låst det
offentlige til bestemte leverandører, når de presser på for at sælge store suiter,
sammenhængende men lukkede løsninger og især benytter lukkede dataformater, som ikke kan udnyttes på tværs.

”Vi vil gerne have åbne systemer, så vi kan agere agilt og stykke forskellige systemer fra forskellige leverandører sammen. Det kræver, at vi har ansvaret for at
tegne grundfundamentet for de nye løsninger,” siger Henrik Brix, der ud over at
være formand for de kommunale IT-chefer, selv er IT-chef i Favrskov Kommune.
Det giver nogle personlige erfaringer at trække på:
”Vi har nok det samme antal IT-folk i dag, som vi havde for fem år siden. Men
vi løser langt flere opgaver. Fx servicerer mine medarbejdere i dag 40 procent
flere servere, dobbelt så mange pc’ere, tablets og smartphones og fem gange så
mange brugersignaturer.”
Men netop de interne driftsopgaver som helpdesk og serverdrift er en af de
opgavetyper, som Birgitte Hass mener, at kommunerne nemt kunne udlicitere.
”Det er standard-opgaver, hvor man kan få et langt bedre bud på en professionel
drift ved løbende at lade markedet byde på opgaven. Der sker en stor udvikling
på området, og det vil en ekstern leverandør hele tiden forsøge at optimere for at
skabe den mest rentable løsning.”
Hvor de to parter er uenige om graden af udlicitering, er de helt enige om, at
offentlige myndigheder er nødt til at have IT-kompetencer internt, som gør det
muligt at udbyde opgaver og levere forretningsudvikling.

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

”

Vi har nok næsten udliciteret for meget
og risikerer at blive låst i udbydernes
proprietære IT-systemer
Henrik Brix, formand for de kommunale IT-chefer.
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STATENS
UDGIFTER
TIL IT-SYSTEMER

KR.

\

Staten bruger hvert år 7 mia. kr. på IT-systemer.

\

Staten er i øjeblikket ved at udvikle mindst 170 større IT-udviklingsprojekter med et budget på samlet set 5,8 mia. kr.

\

Samlet har Staten ca. 4200 IT-systemer, hvoraf de 430 regnes for
kritisk for statens eller samfundets virke.

\

En tredjedel af de systemer har ”en utilstrækkelig systemtilstand,
hvilket øger risikoen for nedbrud og kompromittering.”

\

Det er især fire ministerier, der står for de helt store udgiftsposter:
Skatteministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Forsvarsministeriet.

KOMMUNERNES
UDGIFTER
TIL IT-SYSTEMER
\

Landets 98 kommuner brugte 6,8 mia. kr. hos danske
IT-virksomheder i 2016 (ekskl. moms). Beløbet dækker alle typer af
udgifter, fx software, hardware, konsulentydelser

\

Heraf blev 5,1 mia. kr. indkøbt hos de 20 største danske
IT-leverandører.

\

KMD var med 2,8 mia. kr. suverænt den største enkeltleverandør
inden for IT-området.

(Kilde: Regeringens kasseeftersyn på IT-området, Finansministeriet 2017)

(Kilde: Udbudportalen.dk)

Flere folk til forretningsudvikling
”Vi har faktisk flere folk til at lave forretningsudvikling i dag,” fortæller Henrik
Brix. Det er for ham helt essentielt, hvis kommunerne skal følge med udviklingen.
”Vi arbejder hele tiden på nye kontraktudbud, på at skabe sammenhæng i
systemerne og på at udvikle vores IT-løsninger. Her er det nødvendigt, at det
er os som myndighed, der lægger et fundament, som passer med vore interne
processer og mål. Så kan det private byde ind med de konkrete løsninger.”
Både Henrik Brix og Birgitte Hass understreger, at digitaliseringen af det offentlige allerede har givet os en masse fordele.

effektiviseret indefra og ud. I den næste bølge, må vi tænke udefra og ind. Vi er
nødt til hele tiden at blive bedre, for de andre lande kommer med rekordfart.”
Henrik Brix er enig, og lægger vægt på, at de digitale løsninger også har sparet
det offentlige for store beløb.
”Alene på portoudgifterne har vi i Favrskov Kommune sparet to millioner kroner.
Dertil kommer en masse besparelser i arbejdstid og administration.”
Han ser dog stadig muligheder for at forbedre kommunikationen med borgerne.
”Når man får udviklet den næste generation af digital post, bliver det forhåbentligt mere fleksibelt. Det kræver, at en masse sikkerhed først kommer på plads,
men målet må være, at der åbnes op til andre platforme, så vi ikke skal ind på et
bestemt site for at læse E-post, men at borgerne kan modtage den på de måder,
de selv foretrækker.”						
\

Vi har fået bedre borgerservice
”Digitaliseringen har først og fremmest givet os en langt bedre og mere tilgængelig borgerservice,” siger Birgitte Hass.
”Næste skridt må være, at vi også får gjort brugeroplevelsen bedre. Vi har måske

Læs også disse historier om offentlig IT på magasin.samdata.dk

”MAN SKAL TURDE STILLE DUMME SPØRGSMÅL”
De fleste it-systemer i det offentlige leveres af private virksomheder. Men hvis samarbejdet skal fungere kræver det
tillid og ordentlige mandater, men vigtigst af alt en forståelse for, at digitalisering betyder nye arbejdsgange.

BIG DATA-DEBATTEN MANGLER
Hver dag vokser de databaser, der registrerer kunder og klienters handlemønstre og personlige profiler. Men debatten om big data er stort set fraværende herhjemme, og det skaber usikkerhed hos virksomhederne.
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\ OFFENTLIG IT-UDVIKLING

\ Af Andreas Rasmussen. ar@andreas-rasmussen.dk

“MAN HØRER
SJÆLDENT
OM DE SYSTEMER,
DER BARE FUNGERER”
Trods skrækhistorierne fra EFI og Amanda, så er det ikke umuligt at udvikle IT-systemer i det offentlige,
der fungerer. Succeshistorierne får bare ikke så meget spalteplads.

- FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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“MAN HØRER SJÆLDENT OM DE SYSTEMER, DER BARE FUNGERER”
De seneste måneder har skandalen om SKAT’s EFI-system til indkrævning af
skattegæld været på dagsorden i medierne og Folketinget. Lignende problemer
har ramt andre store udviklingsprojekter før. Men det betyder ikke, at man ikke
kan digitalisere med succes i det offentlige.
Sundhedsplatformen er et af de store IT-projekter, der nåede i mål. Siden maj
2016 er alle hospitaler i Region Hovedstaden skiftet til det nye system og i november kommer også Region Sjælland med. Selvom projektet har fået kritik fra
blandt andet en del læger, så er der tilfredshed at spore hos Mikael Bay Skilbreid,
der er programchef på Sundhedsplatformen.
“Set fra et IT-perspektiv, så er det en kæmpesucces. Der er ikke mange store
IT-programmer, der har holdt både tidsplan og budget og samtidig har leveret
stort set alt dét, der skulle leveres. Men set fra nogle af brugernes perspektiv har
der været problemer. De synes, at de arbejder langsommere,” fortæller han og
uddyber:
“Det tager længere tid at blive vant til systemet, end vi havde forudset. Der er
nogle, der allerede er på fuld produktion og andre, der ikke er. Om et år ser det
helt anderledes ud end i dag. Det er jeg helt overbevist om.”
Dermed peger han på kernen i problemerne med de mange store offentlige
udviklingsprojekter de senere år, nemlig brugervenligheden. Det har været et
tilbagevendende tema, f.eks. med Arbejdsmarkedsstyrelsens kæmpefiasko
Amanda og Politiets Polsag-system, der begge blev aflivet efter at have kostet
trecifrede millionbeløb at udvikle.

Foto: Sundhedsplatformen

Et samlet IT-system i sundhedsvæsnet
Mikael Bay Skilbreid fra Sundhedsplatformen fortæller, at brugerinddragelse var
højt prioriteret i udviklingen af det nye system, og at netop dét er en central
årsag til, at alle sygehuse i Region Hovedstaden i dag er i gang.
“For to år siden inviterede vi 300 klinikere fra hospitalerne til en række workshops, hvor vi gennemgik basisløsningen i Sundhedsplatformen. Det var læger,
sygeplejersker, sekretærer, radiologer og så videre,” siger han.
Klinikerne repræsenterede de 44.000 sygehusansatte, der i sidste ende skal
bruge Sundhedsplatformen til dagligt. På workshoppene blev de præsenteret
for de enkelte workflows. Med en grøn seddel kunne de markere, at løsningen

Workshops for slutbrugerne var et centralt aspekt i udviklingen
af Sundhedsplatformen. Her markeres positive elementer med
grønne post-its og problematiske med røde.
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var god. Med en rød kunne de vise, at de gerne så den ændret. Hver eneste rød
seddel blev udfyldt med navn og kontaktoplysninger, så Sundhedsplatformens
projektfolk efterfølgende kunne få uddybet klinikernes kritik.
“Det var vigtigt for os, at der ikke var flertalsmajoritet. Selvom samtlige sygeplejersker i en gruppe gav grønt på en proces, så kunne der sidde to læger med
røde sedler, og dem lyttede vi selvfølgelig til. Det var vigtigt at få udpenslet
kritikken, når nogen sagde “den går ikke”. Det var en helt ny måde at inddrage
medarbejderne på. Sådan er det ikke blevet gjort før i de to regioner,” siger
Mikael Bay Skilbreid.
Slutbrugertest haltede
De store workshops var det ene ben af brugerinddragelsen i udviklingsfasen. Det
anden var, at halvdelen af det personale, der har arbejdet med udviklingen af
Sundhedsplatformen, selv var klinikere.
“Basisløsningen er leveret af en stor amerikansk leverandør, og udviklingsarbejdet
har primært handlet om at konfigurere den. Halvdelen af dem, der har været
med til dét, kommer altså direkte fra en dagligdag på sygehusene. Vi vægtede
deres kendskab til de daglige arbejdsgange højere end deres IT-tekniske færdigheder og projektlederegenskaber,” forklarer Mikael Bay Skilbreid.
Programchefen fortæller, at en af de største udfordringer handlede om at få sygehuse, der tidligere har løst konkrete opgaver på forskellige måder, til at arbejde
i samme workflow.
“Det har været vanskeligt, at projektet også har stået for en kæmpe standardisering på tværs af sygehuse. Der var opgaver, der før blev håndteret på forskellig
vis på de forskellige sygehuse, og dér har der selvfølgelig været nogen usikkerhed omkring, hvad der så var den nye måde at gøre det på.”
Han er glad for, at brugerinddragelsen i høj grad fungerede godt under udviklingen af Sundhedsplatformen, men ærgrer sig over, at de ikke nåede at teste mere
før de gik i luften i maj sidste år.
“Vi blev presset på tid, da vi nåede til slutbrugertesten. Vi underkendte måske
værdien af den, fordi det var klinikere, der sad og udviklede systemet,” siger
Mikael Bay Skilbreid.
Han tilføjer:

“Man kunne have gjort mange ting anderledes i bagklogskabens lys. Vi overså
nok, hvor stor en ændring det var for lægegruppen. Vi kunne have gjort noget
for at sige, at selvom man er højtuddannet, så er man ikke nødvendigvis ikke
superbruger på IT-området. Der har været brug for mere støtte til dem end vi
troede.”
Medarbejderne ved bedst
At få medarbejderne til at deltage i digitalisering og videreudvikling af de digitale
arbejdsgange er alfa og omega for succes. Det fortæller Adam Lebech fra Dansk
Industris digitale sektor.
“Det er den centrale problemstilling, uanset om det er i det offentlige eller i det
private. Det er noget, som man skal blive meget bedre til i udviklingsprojekter.
Det fylder meget mere i dag end tidligere.”
Derfor forløber udviklingsprojekterne anderledes i dag end for 10 og 15 år siden.
“Man arbejder meget mere med udviklingsmodeller, hvor man tager udgangspunkt i brugerens behov og hvor man arbejder i korterevarende processer. Man
laver prototyper, tester dem og laver dem om. Det er sådan de fleste succesfulde
IT-virksomheder gør i dag. Og det er man begyndt at tage ind i det offentlige nu.”
For det har været op ad bakke alt for ofte, når offentligt ansatte skulle være
mere digitale.
“Der bliver lavet mange løsninger, der ikke bliver opfattet som en hjælp i hverdagen af de offentligt ansatte. Det burde være succeskriteriet for digitaliseringsprojekter, at offentligt ansatte får en markant bedre arbejdsdag. Det ville være
fantastisk.”
Skal man nå det mål, så kræver det, at man tager udgangspunkt i brugernes
viden om arbejdsgangene:
“Dem, der ved mest om læger eller sygeplejerskers arbejdsdag, det er læger og
sygeplejersker - ikke IT-afdelingen. Derfor er det helt afgørende, at man har en
tæt dialog og tager udgangspunkt i medarbejderne hele vejen igennem projektet,” siger Adam Lebech
Han advarer dermed mod at forsøge at få brugerne til at tilpasse sig systemet.
“Man kan have tendens til alene at fokusere på governance, altså at ledelsens
beslutninger skal implementeres, og at brugerne skal passe ned i kasserne. Det er
kedeligt, for den største effekt kommer, hvis løsningerne understøtter den måde
medarbejderne arbejde på.”

Besværlig udbudsproces
En af de ting, der kan være med til at spænde ben for medarbejderinddragelsen i
udviklingen af nye systemer i det offentlige, er reglerne om udbud.
“Der har måske været en tendens til, at kravsspecifikationerne i et udbud på et
IT-system til det offentlige specificeres meget detaljeret, så leverandøren kan
holdes op på det. Men den efterfølgende udrulning er en proces, hvor man kan
blive klogere undervejs og man kan opdage sten på vej, der skal fjernes. Det er
en løbende proces, der bliver besværliggjort af udbudsprocessen,” siger Martin
Eggert Hansen, der er chefkonsulent i Teknologisk Institut og beskæftiger sig
med digitalisering i arbejdslivet.
Hans erfaring er, at ibrugtagningen af ny teknologi ofte tager længere tid end
man tror.
“Der er et langt spænd fra, at teknologien er udviklet og tilgængelig til, at den er
implementeret. Det er et langt større skridt end man lige tror.”
Derfor er det også farligt, når de potentielle økonomiske gevinster ved ny teknologi bruges før de opstår, siger Martin Eggert Hansen:
“I den offentlige sektor er der krav til effektivisering og til at holde budgetter.
Der kan være politiske forventninger om, at det kan frigøre ressourcer og skabe
effektiviseringer. Man har nærmest foruddiskonteret, at indførslen af system X
vil frigive ressourcer som kan tilføres til finansloven. Men det er ikke altid det går
sådan og slet ikke i starten, når ny teknologi skal indføres.”
Han er enig med Adam Lebech i, at hovedparten af IT-projekterne faktisk bliver
succesfulde, men, som han siger: “Man hører sjældent om de systemer, der bare
fungerer.“
\

Virk.dk
- en vellykket
digitalisering

Foto: Dansk Industri

Adam Lebech fra Dansk Industri påpeger,
at offentlige IT-projekter har lige så stor
succesrate som private.

Adam Lebech fremhæver Erhvervsstyrelsens arbejde med nogle af de
seneste løsninger virk.dk, som en succes, der er blevet til i tæt dialog med
udvikling og slutbrugere.
“Der har de kigget på, hvordan de kunne udvikle på en anden måde, sammen
med virksomhederne, så det blev mere
brugervenligt. De har brugt agile udviklingsmetoder og haft et tæt samarbejde
mellem udviklerne og Erhvervsstyrelsen. Det er en model, der giver bedre
mulighed for at rette til undervejs end i
mange andre projekter.”
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

BESTYRELSESMEDLEM:

BRUGERNE AFGØRENDE
FOR AT FÅ SUCCES

Omfattende IT-projekt i Udenrigsministeriet gennemført i løbet af halvandet år på tværs af hele organisationen ved at engagere brugerne, fortæller Jette Jensen, IT-projektleder og bestyrelsesmedlem i SAMDATA.
Listen over fejlslagne IT-projekter er lang, og har kostet dyrt i lærepenge og
rigtige menneskekroner.
Spørger man Jette Jensen, IT-projektleder i Udenrigsministeriet og medlem
af SAMDATA’s bestyrelse, hvad der er afgørende for at få succes med store
IT-projekter, nævner hun brugerne som en afgørende faktor. Hvis ikke man har
de mennesker med, der til daglig skal anvende systemerne, kan det nemt gå galt.
”Brugerne er dem, der ved bedst, hvordan de forskellige systemerne fungerer. I
IT-afdelingen kan vi godt bestemme, hvilke programmer de skal have, men det
nytter jo ikke, hvis de ryster på hovedet og ikke kan bruge dem til noget i deres
hverdag,” siger Jette Jensen.
Svært at få reservedele
Udenrigsministeriet stod sidst i 2006 overfor at skulle udskifte både hardware
og software i en organisation, hvor blandt andet repræsentationer i udlandet
og andre enheder havde implementeret vidt forskellige løsninger. Og i takt med
at udstyret og programmerne blev ældre og ældre, begyndte der at opstå problemer.
”Man er løbende nødt til at udskifte gammel software, fordi producenter holder
op med at servicere de gamle systemer. Og det øjeblik de ikke længere bliver
opdateret, risikerer vi at blive ramt af virus og alt muligt andet skrammel. Det
er som at køre rundt i en meget gammel folkevogn. Den er rigtigt svært at få
reservedele til,” siger Jette Jensen.
Udenrigsministeriet besluttede at skifte de forskellige systemer ud med et
standardprodukt, nemlig Microsofts Windows Vista i stedet for selv at udvikle et
eget system.
”Og så gjaldt det om at starte fra en ende af med at finde ud af, hvilke programmer vi havde rundt om i organisationen,” siger hun.
Efter analysen kunne medarbejderne i IT-afdelingen konstatere, at der nok var
mange gengangere blandt de anvendte systemer, men de fandtes i forskellige
versioner alt efter, hvad man nu havde ”forelsket sig i” rundt om i organisationen.

Ud af busken
”Hver ambassade havde haft deres ideer om, hvad de havde brug for af udstyr
og programmer. Mange havde ikke villet vente på, at ministeriet kom ud af
busken,” siger Jette Jensen.
Selv var hun med i en arbejdsgruppe, der havde til opgave at få overblikket,
mens en anden arbejdsgruppe tog sig af opgaven med at få defineret, hvordan
det nye skulle se ud. Efter en intern testperiode i IT-afdelingen, hvor de værste
fejl blev rettet, blev det nye system rullet ud til udvalgte grupper af brugere.
”Vi valgte også at sende det nye system ud i test hos brugere, der stod overfor
de største forandringer. Vi ville meget gerne undgå kritik for blot at køre hen
over dem uden at tage deres problemer alvorligt. De skulle bestemt ikke føle, at
de sad i et hjørne for sig selv, til vi havde tid til at tage os af dem,” siger Jette
Jensen.
Efter et halvt års test og fejlrettelser blev den nye standard i foråret 2008 rullet
ud i hele organisationen. Forinden sørgede man for at infomere alle brugere
gennem en kampagne på intranettet. I den periode var IT-afdelingens medarbejdere med til at støtte de enkelte brugere til at komme i gang med at bruge det
nye system.
Accept fra brugerne
Ifølge hende var det afgørende for projektets succes, at IT-afdelingen sørgede
for at involvere brugere rundt om i organisationen fra start. Brugerne var fx
med til at definere designet af brugergrænsefladerne med skrivebordsikoner og
skabeloner i Office-pakken. Ikke alene fik man gavn af den viden medarbejderne
havde rundt omkring i organisationen – fra København og på repræsentationerne
i udlandet – men man fik også den nødvendige opbakning til de forandringer,
som skulle gennemføres.
”De følte, at de var med i processen. Selvfølgelig var det svært for folk at skulle
udskifte deres vante programmer, men der var større accept, netop fordi de selv
havde været med i projektet,” siger Jette Jensen.

\ KORT OM UDENRIGSMINISTERIET
Ifølge den senest offentliggjorte årsrapport består Udenrigsministeriet ud over selve ministeriet i København af en
række ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i udlandet samt repræsentationer ved de væsentligste
internationale organisationer som fx FN, EU og OECD. Oven i dette kommer et større antal honorære konsulater.
Den samlede koncern beskæftigede ultimo 2016 i alt 2.542 medarbejdere, fordelt med 759 ansatte i København
og 1.783 på repræsentationerne i udlandet. Af disse 1.783 var 1.371 lokalt ansatte medarbejdere. Den centrale
IT-afdeling i København med godt 40 medarbejdere har ansvaret for at servicere alle arbejdspladser i Danmark og i
udlandet.

Kilde: Udenrigsministeriets Årsrapport 2016
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Selv oplevede hun, at brugerne over en bred kam accepterede overgangen til et
standardprogram for hele organisationen.
”Når de kom ud til repræsentationerne blev de mødt af de samme programmer
og skabeloner, som de havde derhjemme. Det var nu ens over hele linjen. Selvfølgelig vil der altid være noget modstand, når man introducerer noget nyt, men
gradvist finder folk jo ud af, hvilke fordele der ligger i det nye,” siger Jette Jensen.
I dag en fælles standard
Hun fortsætter:
”Nogle sad med nogle tudsegamle programversioner, og da de fik en ny version,
kunne de lige pludselig en hel masse, som de ikke havde haft fantasi til at spørge
om. Ved at vi og brugerne arbejdede tæt sammen, fik vi afklaret, hvilke behov

de havde. Når man sidder overfor hinanden, kan man jo bedre komme frem til
løsninger, som opfylder de behov og måske mere til.”
I dag har Udenrigsministeriet en fælles platform baseret på Windows som
standard. Og der introduceres ikke nye programmer uden det er blevet testet og
godkendt af Jette Jensen og hendes kolleger. Og det har givet et langt højere
niveau af driftssikkerhed, at der nu er kontrol over, hvilken software der bliver
anvendt i Udenrigsministeriet.
”Selv om det kom bag på mig, hvor lang tid projektet tog, er jeg glad for, at vi
gjorde arbejdet. Vi har i dag en standard, der både sparer tid og penge. Det har
gjort det nemmere at udskifte de gamle analoge telefonsystemer med Skype for
Business, og dermed reducere kommunikationsudgifterne,” siger hun
\
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\ Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk . Foto: Jesper Ludvigsen

BRUGERNE SKAL
MED VED BORDET
IT-projektrådet anbefaler på det kraftigste, at brugerne sidder med ved bordet, når der udvikles nye offentlige fagsystemer. Brugernes
kritik skal samles op og bruges aktivt i udviklingsarbejdet, lyder det fra daværende direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle Petersen.
Udvikling af store fagsystemer til offentlig administration er en svær og kompliceret proces med mange store og dyre faldgruber. Det viser de mange dyre
IT-skandaler som Amanda, Proask, Polsag og EFI. Udfordringerne er digitalisering
af komplicerede love, der ofte justeres, og komplekse processer med mange
interessenter, der kan være svære at inddrage.
Siden 2011 har statens IT-projektråd haft til opgave at rådgive store offentlige
IT-projekter – og måske lukke dem i tide, hvis de kører af sporet.
” Vi har de seneste år lært mange ting om udvikling af store IT-projekter. Især
at der ikke er enkle og lette løsninger – en såkaldt silver bullet, der rydder bulen
og fixer det hele,” siger Lars Frelle Petersen, den daværende direktør i Digitaliseringsstyrelsen i et interview, inden han blev udnævnt til afdelingschef i Finansministeriet.
Sekretariatet for IT-projektrådet ligger i Digitaliseringsstyrelsen, der er arme og
ben i risikovurderingen af offentlige IT-projekter.
”Når vi vurderer risikoen i store statslige IT-projekter, så er vi opmærksomme
på en alsidig sammensætning af projekt-teamet, ligesom vi inddrager viden og
erfaring fra dem, der skal bruge IT-systemet i den sidste ende,” siger Lars Frelle
Petersen.
Brugere i alle faser
Inddragelsen af brugere kan både være i den indledende ide- og analysefase,
hvor ønsker til IT-løsningen defineres og projektets mål opstilles, eller undervejs i
projektet, når løsningen udvikles og testes.
”Brugernes medvirken sikrer, at den færdige IT-løsning også svarer til det, der er

brug for ude hos slutbrugeren.”
Kritikken af de fejlslagne IT-projekter handler blandt andet om, at løsningerne
ikke løser den opgave, som brugerne har brug for at få løst. Det har IT-projektrådet sat i system.
”Vi anbefaler, at de kommende brugere af løsningen bliver repræsenteret i styregruppen, hvor en af deltagerne har rollen som seniorbruger. Det er seniorbrugerens ansvar at sikre, at brugernes ønsker og input bliver bragt til projektledelsen
og vurderet i forhold til udviklingen af løsningen,” forklarer Lars Frelle Petersen.
Opgør med nulfejlskulturen
Spørgsmålet er også, hvordan vi gør brug af brugernes erfaringer og kritik i
udviklingsarbejdet.
”Der er det vigtigt at få italesat, at det er okay at fejle, når man forsøger sig med
nye og innovative løsninger. Der skal bare være en struktureret opsamling af
erfaring, så der kan bygges videre på de erfaringer, der er gjort,” lyder det fra den
daværende direktør fra Digitaliseringsstyrelsen.
Han tilføjer:
”Store IT-projekter er nærmest per definition svære og komplekse. Derfor er det
også naivt at tro, at der aldrig vil ske fejl. Men vi skal gøre mere for, at det ikke
sker. Blandt andet er det ambitionen, at staten skal arbejde i retning af en mere
tværfaglig innovationskultur, hvor der er rum for ’sandkassemiljøer’, hvor løsninger skal kunne testes hurtigt, og slutbrugere inddrages fra starten.”

ANBEFALINGER TIL
IT-PROJEKTER I STATEN
IT-projektrådet har opstillet fem principper for IT-projekter i staten. De skal sikre, at staten ikke sætter
unødigt risikofyldte projekter i gang:
1.

2.
3.
4.
5.

Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå
forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, hvis der er særlige perspektiver ved en sådan
satsning.
Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de
forretningsmæssige mål.
Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, så der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.
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IT-PROJEKTRÅDET
Digitaliseringsstyrelsen står bag
IT-projektrådets sekretariat, der
risikovurderer alle statslige IT-projekter
over 10 millioner kroner. På baggrund af risikoanalysen giver IT-rådet
konkrete anbefalinger til de enkelte
IT-projekter.
Hvert halve år udgiver Digitaliseringsstyrelsen en statusrapport med
igangværende it-projekter over 10
millioner kroner.
Digst.dk/styring/itprojektraadet

Foto: Anders Hviid-Haglund

”

Det er afgørende, at IT-projekter inddrager viden og erfaring
fra dem, der skal bruge systemet i den sidste ende. Vi skal
sikre, at den færdige IT-løsning
også svarer til det, der er brug
for ude hos slutbrugeren
Lars Frelle Petersen, daværende direktør
i Digitaliseringsstyrelsen

Agile modeller
Flere steder i både den statslige og kommunale forvaltning har man erstattet den
klassiske udviklingsstrategi med kravspecifikation, udbud, kontraktskrivning og
årelange udviklingsforløb med agile metoder, hvor man hurtigt udvikler, tester og
implementerer små dele af løsningen.
”Der foregår megen udvikling efter agile metoder i dag – også i min egen styrelse. Jeg tror også, at selv store projekter kan udvikles med agile metoder. Agilitet
handler blandt andet om at tage ejerskab over sin IT, og det skal vi blive bedre til
i det offentlige.”
Agile metoder inddrager naturligt brugerne i den dynamiske proces.
”Det er et centralt pejlemærke, at brugerne inddrages løbende til test af prototyper, så det hele tiden sikres, at løsningen udvikles efter forretningens ønsker,”
siger Lars Frelle Petersen.

De seneste seks år har IT-projektrådet givet et hav af anbefalinger til de store
statslige IT-projekter. Lars Frelle Petersen understreger, at nyere IT-skandaler
som Proask og EFI var gået deres skæve gang, før IT-projektrådet blev stiftet og
fik indflydelse.
”Vores råd og anbefalinger har løftet det ledelsesmæssige fokus, forbedret kvaliteten af projekterne og har endda ført til, at rigtig mange af de her projekter ikke
er blevet til noget. Det er en stor forebyggende indsats.”

\
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\ Af Anne Niluka Iversen, annenilukai@gmail.com

SÅDAN UNDGÅR
VI FLERE IT-SKANDALER

TRE EKSPERTER:

Husk brugerne, udliciter opgaverne og overlad digitaliseringen til professionelle.
Det er blot nogle af de råd, tre eksperter har til, hvordan man undgår flere offentlige it-skandaler.
I år er det 16 år siden Erik Bonnerup lagde navn til rapporten, hvis anbefalinger
havde til mål at gøre op med de massive forsinkelser og budgetoverskridelser, der hidtil havde plaget offentlige IT-projekter. Men alligevel begår man de
samme fejl gang på gang, og avisoverskrifterne om IT-skandaler i det offentlige
er utallige.

Amanda, Polsag og senest EFI. Tre store statslige IT-projekter der i stedet for at
lette livet for de brugere, der skulle have haft gavn af dem, har lettet statskassen for flere milliarder og er endt på den efterhånden lange liste over danske
IT-skandaler. Men hvordan undgår vi, at der kommer en ny IT-skandale? Og
hvordan udnytter vi bedst muligt medarbejdere og brugernes kompetencer i
dette arbejde. Tre IT-eksperter giver her hver deres på bud på et svar på disse
spørgsmål.

Kim Normann Andersen. Professor og studieleder for IT-uddannelserne på CBS. Han var medforfatter på Bonneruprapporten og har beskæftiget sig indgående med offentlige IT-skandaler.

\

PROFESSOR: LÆG
OPGAVERNE UD TIL DET
PRIVATE OG ØG ANSVARET

Trods de sidste 15 års ihærdig indsats ser man stadig skandaler.
Det kræver nytænkning, mener professor

Kim Normann Andersen, professor ved Copenhagen Business School (CBS) Department of IT
Management, mener at der er gode tiltag fra det
offentliges side:
”Man kan jo fortsætte i den retning, man har valgt
og så blive ved med at forbedre sig. Siden 2001
er der gjort et ihærdigt forsøg på at gøre tingene
bedre indenfor de store statslige IT-projekter. Man
har prøvet at angribe projekterne på en ny måde,
blandt andet ved at anvende agile metoder, hvor
man kan tilpasse lidt mere undervejs”, siger Kim
Normann Andersen
” Man har også forsøgt at lave erfaringsudveksling
projekterne imellem. Man har lavet risikovurderinger. Man har forsøgt at professionalisere projektlederuddannelsen, så vi fremover får projektledere,
der bliver bedre til at styre udbud, og bliver bedre
til at lave specifikationer. Så det bliver mere klart,
hvad det præcist er, man vil have ud af projektet.”
Til gengæld mener han også, at der på trods af
gode takter, er sket for lidt:

”

”De tiltag der har været, er helt sikkert konstruktive. Men det er det, man har forsøgt i de sidste
15 år, og vi ser jo stadig IT-skandaler”, siger Kim
Normann Andersen.
Hvis det stod til Kim Normann Andersen, så skulle
fremtidens store IT-projekter lidt længere væk fra
det offentlige og tættere på det private erhvervsliv.
I stedet for at bruge tid og penge på at udvikle et
helt nyt system, kunne det offentlige købe licens
til et allerede eksisterende system hos en privat
virksomhed, der har erfaring med at levere en
lignende service:
” Hvis man fx lagde administration og udbetaling af
SU eller håndtering af ubetalt skattegæld ud til nogen, der har erfaring med lignende opgaver og den
tilhørende IT-struktur, så det for eksempel overgik
til en aktør som ATP. De står jo for alt, der hedder
udbetaling Danmark. Og til opkrævning af ubetalt
skat, kunne man lave en Udbetaling Danmark-konstruktion, der i stedet står for indkrævning.”
Kim Normann Andersen har også et andet forslag

til, hvordan man kan øge incitamentet for de medvirkende aktører til at lykkes.
”Nogle af alle de her konsulenter og leverandører,
skulle også være med til at tage en del af ansvaret
for at tingene går godt. Lige nu er der mulighed
for at straffe med bøder og der er mulighed for at
søge kompensation, hvis tingene ikke bliver leveret
til tiden. Men det er jo en meget tung og negativ
vej at gå.
Hvis dem der udvikler også får en del af bonussen,
men til gengæld også hæfter når det går galt, så
kan der måske være en chance for, at man gør
det bedre. Så man ikke bare malker de offentlige
pengekasser, hvilket jeg synes, at der kan være en
tendens til.”, siger Kim Normann Andersen
\

Kim Normann Andersen mener, at man med fordel kan udlicitere opgaverne til det private erhvervsliv.
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Ejvind Jørgensen. Formand for Dansk IT’s udvalg for IT i den offentlige sektor. Til dagligt er han ansat som Chief Security Officer
og Chief Finansiel Officer og står for Investor Relations i softwarevirksomheden cBrain, der blandet andet leverer systemer til de
danske ministerier.

HAV BRUGERNE FOR ØJE OG
GÅ NED I MASKINRUMMET
Ifølge Ejvind Jørgensen, økonomidirektør i IT-virksomheden cBrain, er det vigtigt,
at man ikke glemmer, hvem det er, projektet er rettet mod.
”Det handler om at være væsentligt mere borgereller virksomhedscentreret. At man tænker på,
hvad er det for en værdi, projektet skal skabe
for dem, der skal bruge den digitale service. Man
skal udfordre de arbejdsgange og den måde, man
tilrettelægger tingene på, så man i højere grad
tilrettelægger det ud fra, at der skal være værdi
for brugerne”, siger Ejvind Jørgensen. Ud over
jobbet i cBrain er han også formand for Dansk
IT’s udvalg for IT i den offentlige sektor.
Et andet problem er ifølge Ejvind Jørgensen, at
der ofte ikke er nok ledelseskraft bag initiativerne.
”Man kan ikke lede sådan nogle IT-projekter oppe
i en eller anden styregruppe. Det er for langt væk.

Du er nødt til som leder at gå tre skridt ned. Gå
ned og snak med projektchefen og sæt en time
af til at snakke om en prototype. Og så bruge
den gode dømmekraft som man forhåbentlig har
som leder, til at vurdere om det nu går godt, og
til at stille nogle gode spørgsmål, der får folk til at
tænke sig om.”
Ifølge Ejvind Jørgensen har de projekter der
lykkedes netop en ledelse, der tør at involvere sig
aktivt og sørge for, at medarbejderne kan se, hvor
det hele skal ende:
”En god leder kan også motivere og sørge for, at
alle har øje for, hvad der skal komme ud af projektet. Så ligegyldigt hvor de sidder i projektet,

\

”

Foto: cBrain

Ejvind Jørgensen mener, at store
IT-projekter kræver en ledelse, der
tør at blande sig.

så skal alle kunne se endemålet og se hvorfor, at
lige præcis det de sidder og laver, bidrager til det
overordnede mål.”
\

Erik Frøkjær. Lektor ved Datalogisk Institut i København med speciale i offentlige it-løsninger og usability.
Han har gentagne gange kritiseret den måde, det offentlige angriber store IT-projekter.

DIGITALISERINGEN SKAL UD AF MINISTERIERNE
Det offentlige skal hente flere dataloger og ingeniører i stedet for kun at hyre dem ind som konsulenter, mener Erik Frøkjær, lektor ved
Datalogisk Institut.

Foto: Københavns Universitet

Erik Frøkjær, lektor ved Datalogisk Institut på
Københavns Universitet, har beskæftiget sig med
digitaliseringen i det offentlige og de dertilhørende
skandaler siden slutningen af 80’erne. Han peger
på, at et af de store problemer er, at dem der står
i spidsen for at implementere systemerne, ikke er
uddannede til det.
”Man er nødt til ikke bare at have dygtige ledere,
men nogle folk, der også kender til at udvikle store
informationssystemer. Det kan ikke nytte noget,
at dataloger og dataingeniører kun optræder som
konsulenter. De må ind i de offentlige virksomheder. Det duer ikke, at der sidder nogle folk, der
sikkert er både dygtige Djøf’ere og administratorer, men som ved meget lidt eller ingenting om
udvikling og realisering af store IT-projekter. Det
er jo relativt enkelt at ændre på. Det betyder bare,

at man skal blive bedre til at rekruttere folk med
den rette kunnen. De skal ind på ledelsesniveau, så
der er en solid kompetence indenfor IT”, siger Erik
Frøkjær
Erik Frøkjær opponerer generelt imod den magt
som Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen
har, når der skal digitaliseres:
”Finansministeriet har jo siden starten af 60’erne
haft både den overordnede og den detaljerede
styring af alt offentlig digitalisering. Problemet er
bare, at de mennesker, der sidder i ministeriet ikke
har begreb om, hvordan man udvikler IT-systemer
indenfor det offentlige. EFI var gået galt ligegyldigt
hvad, for den automatiseringsgrad, som man ville
have i det inddrivningssystem, var rent drømmeri.
Der findes ikke et sagsbehandlingssystem noget
sted i verden med den automatiseringsgrad på et

\

så komplekst administrativt område, som skatteog gældsinddragelse er. Det er tænkt hos nogle
folk, der ikke ved, hvad ekspertstøttesystemer kan
eller hvor grænserne går.
Erik Frøkjær peger også på, at en af de eneste måder, at få succes, når det drejer sig om IT-systemer,
er at gå trinvist frem.
”Man må dele det op i mindre skridt og man må gå
mere eksperimentelt frem, altså agil udvikling. Det
er jo sådan vi har lært dataloger og dataingeniører
at udvikle store systemer igennem de sidste 30 år.
De her systemer er så store og komplicerede, at de
ikke på forhånd kan specificeres i en kravbeskrivelse og så smækkes ud på som en udbudsforretning”, siger Erik Frøkjær.
\

”

Erik Frøkjær mener, at der er for mange djøf’ere og for lidt fagfolk involveret, når der skal implementeres store it-systemer
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Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

MILLIARDER VUNDET PÅ AT
GØRE OFFENTLIGE GEODATA
FRIT TILGÆNGELIGE
Samfundet har vundet 3,5 milliarder kroner på at gøre de offentlige geodata fri, viser en ny analyse. Og det stopper ikke her, vurderer
man. Godt 20 procent af virksomhederne i analysen opgiver at have nye produkter og services på vej til markedet, netop fordi de har fri
adgang til de offentlige geodata.
“Information wants to be free”
Slagordet fra 80erne er et ideal, der kan synes at være godt glemt i dag. Vi er
vant til at betale for alt fra nyheder til film på nettet.
Men i det offentlige er man gået et skridt i den retning. Fra 1. januar 2013 gjorde
man de offentlige geodata gratis at hente og bruge. Indtil da havde virksomheder
og andre skullet betale for at få adgang til de data, som det offentlige gennem
mange år har indsamlet om alt fra kystliner til topografi i det danske landsskab.
”Skulle virksomheder før i tiden anvende geodata til at udvikle produkter, skulle
deres kunder også købe rettighederne til at bruge de data. Og så blev det lige
pludselig en meget dyr affære for alle,” siger Trine Vejlskov Jensen, fuldmægtig i
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Fordel i frie data
Nu her mere end tre og et halv år efter, at det blev gratis at hente og anvende
de offentlige geodata, har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fået

HVAD ER
GEODATA?

konsulentvirksomheden PwC til at beregne den samfundsøkonomiske værdi de
frie geodata havde tre år efter, de offentlige geodata blev gjort frit tilgængelige. Og analytikerne i PwC kommer frem til, at erhvervslivet sammen med det
offentlige har skabt en øget værdi på godt 3,5 milliarder kroner på nye produkter
og service samt på at udføre deres opgaver mere effektivt. Godt 20 procent
af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen opgiver, at de er på vej med
nye produkter og services baseret på de offentlige geodata. Og en tredjedel af
virksomhederne mener, at de fri geodata har styrket deres innovation.
”Samtidig kan vi se, at flere og flere virksomheder anvender vores geodata til at
udvikle nye løsninger og produkter,” siger Trine Vejlskov Jensen.
Hun henviser til en virksomhed som Scalgo, der har udviklet et cloud-baseret
stykke software, Scalgo LIVE, som anvendes af kommuner, forsyningsselskaber
og rådgivende ingeniørvirksomheder i deres arbejde med klimasikring. Virksomheden udspringer af Aarhus Universitets Center for Massive Data Algorithms, og
baserer sin forretning på at kunne analysere store mængder af data på terrænet.

Geodata bruges som en forkortelse for data af geografisk karakter, der er elektronisk tilgængelig. Disse
data kan være indsamlet på mange forskellige måder – lige fra landmåling, hvor landmålere fysisk har
været ude i terrænet for at måle det op, til overflyvning med avanceret opmålingsudstyr.
”Vi har en stor mængde data på den danske geografi,” siger Trine Vejlskov Jensen, fuldmægtig i Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering.
I Danmark er det Geodatastyrelsen og Styrelsen for Effektivisering og Dataforsyning, der har ansvaret for
at indsamle geografiske data. Det sidste indeholder oplysninger om Danmarks godt 2,5 millioner jordstykker og deres indbydes placering mv. Dette bruges bl.a. af landinspektørerne og den digitale tinglysning,
tinglysning.dk
\

Kilde: Geodatastyrelsen, Wikipedia mv.
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Kilde: Effekten af de frie geodata – Eftermåling, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, marts 2017

ANALYSE AF EFFEKT
AF FRIE GEODATA

Samfundet har vundet 3,5 milliarder kroner i øget værdi på at gøre de offentlige geodata frit tilgængelige for både
virksomheder og offentlige institutioner. Dette er knap en fordobling af det resultat på godt 1,6 milliarder kroner,
som Geodatastyrelsen selv regnede sig frem til i 2013, da man skulle opgøre værdien af de frie geodata.
”Den nye analyse er et forsøg på at estimere, hvilken værdi de frie geodata har i dag. Det er et udtryk for, hvilke
værdier der er blevet skabt på baggrund af frisættelsen,” siger Trine Vejlskov Jensen, fuldmægtig i Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering.
Det fremgår af en analyse foretaget af den danske del af PricewaterhouseCoopers – i dag kendt som PwC – for
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Analysen er baseret på data indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse, der har vist en stigning i anvendelsen af de frie geodata fra 2012 til 2016.
Og de 3,5 milliarder kroner i øget værdi fremkommer ved at måle dels øget produktion og dels øget effektivisering.
Men PwC undlader dog ikke, at tage forbehold for den usikkerhed, der ligger i, at analysen baserer sig på et skøn
fra deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen.
\

Ifølge Scalgos administrerende direktør og medstifter, Morten Revsbæk, muliggjorde frisættelsen af de danske geodata, at virksomheden kunne kommercialisere sin teknologi.
”Det har betydet, at vi har kunnet modne vores teknologi og forretningsmodel,
så vi kun kan udvide forretningen til at anvende svenske geodata. Vi arbejder
også på at rulle forretningen ud i andre lande,” siger Morten Revsbæk.
Trine Vejlskov Jensen mener, at langt flere af virksomhedernes produkter ender
med at komme ud på markedet.
”De frie geodata indgår i langt højere grad i innovationsprocessen idag end de
gjorde tidligere. Vi kan se, at der er sket en udvikling i retningen af, at vores
geodata blandt andet bliver brugt til software,” siger hun.

Anvendt i nye sammenhænge
Trine Vejlskov Jensen fremhæver, at offentlige geodata også er kommet bredere
ud i erhvervslivet. En konsulentvirksomhed har fx udviklet et analyseværktøj til
den finansielle sektor, der blandt andet anvendes af banker som Nordea.
”Det udvikler sig hele tiden. De geografiske data bliver anvendt steder, hvor
man måske ikke havde forventet. Og forhåbentlig kommer der mange flere nye
anvendelsesmuligheder, hvor geodata bliver kombineret med andre former for
data,” siger hun.
\
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\ OFFENTLIG IT-UDVIKLING

\ Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk . Foto: Jesper Ludvigsen

DYNAMISK IT-UDVIKLING
ER ET MIRAKEL – NÆSTEN
Flere offentlige institutioner har med held taget dynamiske arbejdsprocesser til sig, når der skal udvikles ny IT. Det giver bedre kvalitet, større fleksibilitet, bedre sikkerhed, mere stabile systemer og hurtig udvikling. Risikoen er en mere kompliceret IT-arkitektur.
De seneste fem år har det offentlige for alvor taget nye metoder i brug til
udvikling af IT-projekter. En del er begyndt at udvikle efter såkaldte agile
udviklingsprocesser.
SAMDATA Magasinet har talt med tre forskellige institutioner, der overbevisende og med klar stemme beretter om bedre og hurtigere systemudvikling.
Langt fra de klassiske IT-skandaler.
”Kvaliteten er steget ganske betydeligt. Vi leverer løbende værdi til forretningen, fordi vi har hyppigere småleverancer og små-idriftssættelser, ligesom vi
har langt færre produktionsfejl efter releases. Brugerne melder entydigt om
højere kvalitet uden et ”men”,” siger kontorchef Willy Kofoed, der har ansvar
for IT-systemerne i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SU).
SU-styrelsen havde flirtet med ”Scrum”, en form for agil udviklingsproces,
i et par år, og gik for fem år siden målrettet og militant ind i agil udvikling af
software.
”Vi har taget stort set al udvikling in house, hvor vi har tre teams med otte-ni
medarbejdere i hver,” forklarer Willy Kofoed.
Teamet sprinter
Scrum er en udviklingsmetode, der især er velegnet til IT-systemer.
I Scrum nedbryder man opgaverne i små delopgaver, der hurtigt kan defineres,
udvikles, testes og sættes i drift. Den komprimerede arbejdsperiode kaldes
Sprint og varer typisk 14 dage. Udviklerne arbejder i teams på fem til ni medlemmer, der selv skal definere, udvikle, teste og implementere et Sprint.
Hver dag sikrer et kort møde, at Sprintet er på rette kurs og kan nås indenfor
perioden. Hver 14. dag revurderes de enkelte Sprint i forhold til den overordnede projektplan.
Også IT-folkene hos Sundhed.dk har kastet sig over Scrum.
”Vi udvikler klart mere og bedre for færre penge, end vi gjorde før. Antallet af
ændringer og fejl, vi fanger i tide, er steget radikalt,” siger Jakob Uffelmann,
der tidligere var IT-chef i Sundhed.dk og nu er chef for modning og innovation
samme sted.

Syddjurs Kommune har en årelang tradition for agile arbejdsprocesser i arbejdet med digitalisering. Udgangspunktet er centrale IT-funktioner inhouse, selv
om forholdene er mere beskedne.
”Vi kan kun gøre det her, fordi vi har en tradition for at centralisere. Jeg har
tre medarbejdere, der bruger en del af deres arbejdstid på udvikling efter
Scrum-metoden. De arbejder fortrinsvis på at udvikle interne løsninger – typisk
automatisering – som markedet ikke kan stille til rådighed,” siger afdelingsleder
for Digitalisering, Jon Badstue Pedersen.
Agil udvikling er ikke et mirakel
Bagsiden af den hurtige og fleksible udviklingsmetode er, at man risikerer at
skabe et mere komplekst patchwork af IT-komponenter og få en mere fragmenteret IT-infrastruktur.
”Der kan ligge en fare i at bygge så lille en klods som muligt. Det kan være
svært at skalere, og det er ikke sikkert, at man overordnet når derhen, hvor
man gerne ville,” siger Jon Badstue Pedersen.
Selvom de tre eksempler hver for sig har gode erfaringer med agil udvikling, så
er det ikke sikkert, at man kan overføre Scrum-metoden til store fagsystemer.
Og dermed bruge Scrum til at undgå IT-skandaler som EFI, Polsag, Amanda,
Proask og DeMars.
”Vi bruger Scrum til at lave små og snævre løsninger, der ikke kan ret meget i
modsætning til de store platformsløsninger. Men vi ender også op med 17 små
løsninger, der kan noget forskelligt – i stedet for en platform, der kan 17 ting,”
siger Jon Badstue Pedersen.
Han tilføjer:
”Når vi udvikler flere små og snævre løsninger, så får vi ganske vist bedre
løsninger, men til gengæld får man en mere kompleks løsningsarkitektur.”
\

\ DYNAMIK I OFFENTLIG IT-UDVIKLING
Offentlig IT er konstant i bevægelse. Både på
grund af kravene om effektivisering, automatisering og digitalisering, men også fordi arbejdet er
politisk styret med nye regler og love.
Konsulentfirmaet Globeteam har spurgt 50 statslige institutioner om deres behov for elektronisk
sagsstyring, ESDH. Både de skræddersyede
løsninger og konfigurerede standardsystemer giver
problemer.
”Mange brugere klager over, at systemerne ikke
passer til deres processer. Der er et klart behov
for mere brugervenlige systemer, der løbende kan
tilpasses,” siger Per Andreasen fra Globeteam.
Lektor på ITU Thomas Hildebrandt har sammen
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med en af sine erhvervs-ph.d.- studerende ved
virksomheden Exformatics udviklet et særligt
værktøj, DCRGraphs.com, der kan håndtere fleksible processer, der er underlagt lovgivning.
”Rutediagrammer er dårlige til at beskrive varianter.
Man ender nemt med 20-30 forskellige diagrammer – og endnu flere, hvis man ændrer den overordnede proces,” siger han og forklarer:
”Med vores værktøj bliver regler og betingelser
skrevet op som relationer mellem handlinger.
Systemet holder så øje med, om processen har
opfyldt betingelserne undervejs – det simulerer
processen og finder måske nye veje.”
\

Foto: Emilia Therese
Foto: Ole Bjarke Nielsen

”Jeg er en varm fortaler for Scrum og
agile metoder. De har klare kvaliteter ift.
den klassiske vandfaldsmode med specifikation, udbud og årelang udvikling,”
siger Willy Kofoed, der har ansvaret for
SU-systemerne.

”Med Scrum er vi sikre på, at vi altid
arbejder på det rigtige og vigtige,” siger
afdelingsleder for Digitalisering i Syddjurs Kommune,” siger Jon Badstue
Pedersen.

I rugby er scrum en forkortelse for scrummage; en metode
til at få bolden tilbage i spil. I Scrum-metoden er formålet med det daglige
Scrum-møde netop at få bolden tilbage i spil.

\ SCRUM

Foto: Line Langballe

Scrum er en metode til at kontrollere og justere komplekse projekter – og
undervejs opdage og fjerne ting, der blokerer fremgang. Især hvis specifikationerne ikke er ideelle, teknologien ukendt eller fejlbehæftet, giver
metoden mulighed for at prioritere og ændre på projektet.

”På toppen har vi en projektmodel, der
er meget firkantet. Men jo længere vi
kommer ned i det operationelle, jo mere
arbejder vi agilt. Det giver klart mere for
færre penge,” siger Jakob Uffelmann
fra Sundhed.dk.

Kilde: Scrummaster.dk
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\ KURSUS
ONLINE

BLIV EN HAJ TIL
WINDOWS SERVER 2012
Tre gratis onlinekurser giver dig mulighed for at få styr på alt med Windows Server 2012. Og hvis du har lyst,
kan du bagefter tage den officielle test og pynte CV’et med en MCSA-certificering.
1. Installering og konfiguration af Windows Server 2012 (70-410)
2. Administration af Windows Server 2012 (70-411)
3. Avanceret konfiguration af Windows Server 2012 (70-412)
Arbejder du som systemadministrator eller IT-supporter, kan kurser og
certificeringer i Windows Server 2012 være særdeles brugbare.
Derfor tilbyder SAMDATA\HK nu tre gratis kurser i samarbejde med
kursusudbyderen Segment. Her får du mulighed for at få styr på mulighederne og værktøjerne i Windows Server 2012 R2.
Kurserne er inddelt i tre niveauer, og det anbefales, at du tager kurserne i rækkefølge – startende med installering og konfiguration.
Der er tale om online videokurser, som du kan tage når det passer dig.
Du kan fx gøre det til en fast vane at se et afsnit på vej til arbejde i
toget eller fordele det med et videoafsnit hver aften i en måned.

Tidsforbrug
Kurserne er bygget op om materiale, som det normalt vil tage 5 almindelige kursusdage at gennemgå. Her får du i stedet tingene opdelt i 22
– 26 video-moduler på hver 20-40 minutter. Dertil kommer en række
øvelser og tests undervejs.
Videoundervisningen foregår på dansk, men de tilhørende PowerPoints,
undervisningsmateriale og multiple choice-tests er på engelsk.
Kursusbevis
Når du har gennemført forløbet, modtager du et kursusbevis.
Efterfølgende certificering
Det er oplagt at fortsætte efter kurset med at tage en MCSA-certificeringstest. Det vil typisk kræve, at du sætter yderligere tid af til at
læse på stoffet. Her skal du tilmelde dig den officielle test, der foregår
hos Segment i Hvidovre. Prisen er 1.500 kr. for hver af de tre certificerings-tests.

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK
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1

70-410

\ INSTALLERING OG KONFIGURATION
AF WINDOWS SERVER 2012
Dette videokursus gennemgår emnerne til Microsoft eksamen 70-410: Installing
and Configuring Windows Server 2012.
Emnerne er de grundlæggende services, som man bør beherske, hvis man skal
arbejde med Windows Server 2012 R2.
Hovedvægten ligger på installation og konfiguration af roller og services.
Det drejer sig bl.a. om:
1. Deploying and Managing Windows Server 2012
2. Introduction to Active Directory Domain Services
3. Managing Active Directory Domain Services Objects
4. Automating Active Directory Domain Services Administration

5.
6.
7.
8.
9.

Implementing DNS and DHCP services
IPv4 and IPv6
Implementing Local Storage
Implementing File and Print Services
Implementing Group Policy and Securing Windows Servers by Using Group
Policy Objects
10. Implementing Server Virtualization with Hyper-V
Ved at følge dette kursus og ved at udføre de planlagte øvelser vil du være godt
på vej til at kunne bestå testen til 70-410. Dette kræver dog en indsats og yderligere læsning i forhold til, hvad der bliver præsenteret på kurset. Der vil være links
til yderligere information under hvert modul.

2

70-411

\ ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012
Dette videokursus gennemgår emnerne til Microsoft eksamen 70-411: Administration af Windows Server 2012.
Kurset bygger videre på de roller og services, som blev introduceret under kurset
70410.
På dette kursus er hovedvægten lagt på administration og konfiguration, ligesom
der behandles nye emner.
Emnerne omhandler bl.a.:
1. Configuring and Troubleshooting Domain Name System
2. Maintaining Active Directory® Domain Services
3. Managing User and Service Accounts
4. Implementing a Group Policy Infrastructure and Managing User Desktops with
Group Policy

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server role
Implementing Network Access Protection
Implementing Remote Access
Optimizing File Services
Configuring Encryption and Advanced Auditing
Deploying and Maintaining Server Images
Implementing Update Management
Monitoring Windows Server 2012

Ved at følge dette kursus og ved at udføre de planlagte øvelser vil du være godt
på vej til at kunne bestå testen til 70-410. Dette kræver dog en indsats og yderligere læsning i forhold til, hvad der bliver præsenteret på kurset. Der vil være links
til yderligere information under hvert modul.

3

70-412

\ AVANCERET KONFIGURATION AF
WINDOWS SERVER 2012
Dette videokursus gennemgår emnerne til Microsoft eksamen 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.
Kurset bygger videre på de roller og services, som blev introduceret under kurserne 70410 og 70411.
På dette kursus er hovedvægten lagt på mere avanceret services og især services, der har med Active Directory at gøre.
Emnerne omhandler bl.a.:
1. Implementing Advanced Network Services (IPAM)
2. Implementing Advanced File Services
3. Implementing Dynamic Access Control
4. Implementing Distributed Active Directory® Domain Services Deployments
5. Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Implementing AD CS (Certificate Services)
Implementing Active Directory Rights Management Services
Implementing and Administering AD FS (Federation Services)
Implementing Network Load Balancing
Implementing Failover Clustering
Implementing Failover Clustering with Hyper-V
Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

Ved at følge dette kursus og ved at udføre de planlagte øvelser vil du være godt
på vej til at kunne bestå testen til 70-410. Dette kræver dog en indsats og yderligere læsning i forhold til, hvad der bliver præsenteret på kurset. Der vil være links
til yderligere information under hvert modul.
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\ KURSUS

SÅDAN KOMMER DU I GANG
MED PROGRAMMERING

ONLINE

\ STUDIETEKNIK
- kom i gang med en
IT-efteruddannelse

\ PYTHON
– En nemmere start
på programmering

\ C#
- Grundlæggende
programmering

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, der overvejer at tage en
uddannelse eller et fag på en uddannelse ved siden
af dit job. Uanset om du vil studere online eller ved
fremmøde klæder vi dig på til livet som deltidsstuderende - også selvom det er mange år siden, du
sidst sad på skolebænken.

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som gerne vil skrive scripts,
der kan automatise opgaver på computeren,
eller dig, der gerne vil programmere elektronik og
micro-controllere. Du behøver ikke have kendskab
til programmering på forhånd.

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som gerne vil udvikle
programmer på Microsofts platforme – enten
stand-alone, web eller mobil. Kurset er også et
godt startsted, hvis du vil tage en akademiuddannelse inden for IT.

Hvad lærer du
Kurset forbereder dig til programmeringsfaget
(scripting) på de nye akademi-uddannelser.
Kurset giver dig en introduktion til programmering
med en fladere læringskurve end C# og Java for at
klæde dig på til faget ”Grundlæggende programmering” på akademiuddannelsen i informationsteknologi.
\ Efter kurset kan du skrive simple scripts i
Python.
\ Du forstår grundlæggende programmeringsbegreber som løkker, forgreninger og funktioner.
\ Du får kendskab til tankegangen bag objektorienteret programmering.
\ Du får kendskab til scriptsprogs virkemåde (sammenlignet med kompilerede sprog).

Hvad lærer du
Kurset introducerer dig for indholdet på ”Grundlæggende programmering” på akademiuddannelsen i informationteknologi.

Hvad lærer du
Dette kursus skal give dig værktøjer til at gennemføre en formel uddannelse.
\ Kurset giver dig overblik over mulighederne for
efteruddannelse
\ Du får kendskab til gode arbejdsformer til at gennemføre et studie ved siden af fuldtidsarbejde.
\ Du får kendskab til gode studieteknikker ved
online- og fremmøde-undervisning.
Format og indhold
Forløbet består af 2 moduler. Det første modul kan
enten tages online eller som fremmøde-undervisning i København. Andet modul er et webinar.
Vi gennemgår først almen studieteknik, motivation og læreprocesser, faglig læsning og skrivning,
projektarbejde samt merit og realkompetencevurdering. På webinaret ser vi på projektarbejde og
eksamensformer, planlægning af studieforløb samt
på, hvordan man indretter hverdagen når man
både skal studere og arbejde.
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Format og indhold
Der er tale om en online-kursus i 5 moduler. Vi har
fokus er på virkelighedsnære opgaver.
Nogle af de ting du lærer undervejs er: Installation
og opsætning, Pythons udviklings- og afviklingsmiljø, variabler, kontrolstrukturer, lister, sæt,
funktioner, moduler, objektorienteret Python og til
sidst håndtering af tråde, adgang til filsystemet,
indlæsning af XML, CSV.

\ Du lærer at lave programmer med C# og Visual
Studio.
\ Du får kendskab til og kan vælge mellem C#’s
datatyper og datastrukturer.
\ Du får kendskab til objektorienteret programmering og kan implementere objektorienterede
modeller i C#.
\ Du kan anvende relevante systembiblioteker i C#.
\ Du får kendskab til flertrådet programmering og
kan skrive simple C#-programmer, som anvender
flere tråde.
\ Du får kendskab til testprincipper og kan teste
og fejlfinde C#-programmer.
Format og indhold
Kurset er et online-kursus i 7 moduler. Noget af det
du lærer undervejs er: Opsætning af udviklingsmiljø, programmeringsstil, datatyper og variabler,
arrays og lister, objektorienteret tankegang, nedarvning og polymorfi, kommunikation via netværk,
adgang til databaser, tråde og asynkrone teknikker,
test og debugging samt web- og app-udvikling
med C#.

Alle kurserne er gratis for medlemmer og planlagt, så du kan tage hovedparten som online-undervisning hjemme
fra din egen stue.

\ JAVASCRIPT
OG JQUERY
– forberedelse
til programmering

\ SQL
– Introduktion til
databaser

\ BASH
– Linux scripting

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som arbejder med webdesign og gerne vil gøre dine sider dynamiske.
Kurset er også et godt startsted, hvis du vil tage
en akademiuddanelse i webudvikling.

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, der gerne vil arbejde med
databaser. Måske er du administrator, som gerne
vil have indsigt i, hvordan databaserne programmeres, eller måske er du programmør, der gerne vil
kunne tilgå databaser fra dine programmer. Kurset
er også et godt startsted, hvis du vil tage en akademiuddannelse i IT.

Hvem er dette kursus til
Dette kursus er for dig, som gerne vil automatisere
opgaver i Linux. Du arbejder måske som systemadministrator eller DevOps, eller måske tænker du på
at tage en akademiuddannelse i IT eller systemadministration.

Hvad lærer du
Du får en introduktion til programmering med en
fladere læringskurve end C# og Java og kurset
klæder dig på til faget ”Grundlæggende programmering” på akademiuddannelsen i informationsteknologi
Kurset forbereder dig også til faget Webprogrammering client-side på akademiuddannelsen
i informationsteknologi og til faget Webudvikling
clientside på diplomuddannelsen i webudvikling.
Læringsmål
\ Du lærer at lave scripts i JavaScript og anvende
jQuery.
\ Du kan anvende grundlæggende programmeringsstrukturer som løkker, forgreninger og
funktioner.
\ Du kan ændre indholdet af en webside ved hjælp
af JavaScript og jQuery.
\ Du kan lave asynkrone kald til webserveren og
anvende Ajax.
Format og indhold
Der er tale om et online-kursus i 4 moduler.
Du får en introduktion til JavaScripts udviklingsmiljø, integration til browseren, afvikling og test, variabler, kontrolstrukturer og funktioner. Vi når også at
gennemgå udviklingsmiljø, integration til browseren,
variabler, kontrolstrukturer og funktioner.
Du får en introduktion til JQuery og får indsigt i
udvælgelse af elementer, manipulation af DOM
samt ændring af CSS. Til sidst ser vi på Ajax og
programmering med flere tråde.

Hvad lærer du
Kurset forbereder dig til faget Grundlæggende
database på akademiuddannelsen i informationsteknologi og målet er at gøre videreuddannelse
interessant for dig, der ikke interesserer dig for
programmering.
\ Du lærer at designe og implementere relationelle
databaser med flere tabeller.
\ Du lærer at indsætte og udtrække data ved
hjælp af SQL.
\ Du får kendskab til principper for godt databasedesign.
\ Du får kendskab til databaseteknikker til brug i
større systemer, eksempelvis stored procedures
og transaktioner.
\ Du får kendskab til teknikker til at forbedre
performance.

Hvad lærer du
I løbet af kurset forbereder vi dig til programmeringsfaget (scripting) på de nye akademi-uddannelser.
\ Du kan efter kurset automatisere opgaver i Linux
ved hjælp af Bash-scripts
\ Du kan skrive scripts med argumenter
\ Du får kendskab til organisering af større scripts
Format og indhold
Der er tale om et online-kursus i 3 moduler. Du
bør bør have erfaring med Linux på forhånd. Der
undervises ikke i en konkret Linux-distribution, men
konkret anvender vi Ubuntu.
Undervejs får du en introduktion til Bash og formålet med Linux-scripting. Vi ser på kontrolstrukturer,
variabler og vigtige Linux-script-kommandoer. Til
sidst ser vi på mere avancerede ting som funktioner, lister og parallel afvikling af scripts.

Format og indhold
Der er tale om et online-kursus i 3 moduler. Der
undervises ikke i et konkret databasesystem, men
vi anvender den åbne database MariaDB.
I løbet af kurset får du en introduktion til SQL,
relationelle databaser, opbygning af simple tabeller
samt indsætning og udtræk simple data. Vi arbejder videre med relationer mellem tabeller, E/R
Diagrammer, normalisering og Joins. Til sidst ser vi
på mere avancerede databaser.
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\ KURSUS
UNDERVISER \ MICHELL CRONBERG

OVERBLIK OVER
GRUNDLÆGGENDE
WEBUDVIKLING

HK
ØSTJYLLAND

Webbet fylder rigtig meget i moderne IT-udvikling, og denne stribe gå
hjem-kurser giver dig et komprimeret overblik over de grundlæggende værktøjer.

Overblikket giver dig mulighed for at gå i gang med at skabe effektive websider
og webapplikationer – og du får yderligere viden om, hvordan en webapplikation
afvikles på en mobilplatform.
Efter dette introduktionskursus har du grundlaget for selv at arbejde videre og
gå i dybden med de ting, der hjælper dig i din hverdag, uanset om du er designer
eller hellere vil arbejde med backend-løsninger.
\ HVAD INDEHOLDER KURSET
Underviser er Michell Cronberg, der giver dig den nødvendige viden om moderne
webudvikling – herunder information om:
\ HISTORIEN BAG NETTET OG WEBUDVIKLING
\ STANDARDER FRA W3C OG ECMA
\ BROWSERE OG ANDRE KLIENTER
\ HTTP – FORTID OG FREMTID
\ FRONTEND-UDVIKLING
\ Værktøjer for web udviklere
\ HTML 5.x
\ CSS 3
\ JavaScript
\ TypeScript og andre transpilere
\ DOM
\ jQuery
\ AJAX
\ Populære JavaScript frameworks og biblioteker
\ BACKEND UDVIKLING
\ Web-servere
\ Cloud
\ Gennemgang af forskellige teknologier til serverside udvikling
\ Arkitektur i webudvikling
\ Sikkerhed
\ MÅLGRUPPE
Der er ingen forudsætninger for at kunne deltage i kurset, men da der i kurset er
en del koderelateret indhold vil det være en stor fordel, hvis du har erfaring med
eller forståelse for programmering.

Kurset er et komprimeret introduktionskursus, som giver dig mulighed for at
komme i gang med webudvikling, og det er et oplagt introkursus at tage, før du
evt. kaster dig ud i et fuldtidskursus inden for webudvikling. Kurset egner sig
også godt til projektledere, der vil have overblik over de forskellige værktøjer og
metoder.
\ UNDERVISER
Michell Cronberg er en erfaren instruktør, der har leveret kurser til SAMDATA\HK, Teknologisk Institut og Microsoft Danmark. Han underviser inden for
forskellige former for webudvikling, og underviser blandt andet i HTML, CSS,
JavaScript (herunder forskellige JavaScript-biblioteker og frameworks) samt
forskellige ASP.NET-kurser.
Han er desuden forfatter til flere udgivelser om programmering, herunder ASP.
NET - og kendt foredragsholder om forskellige former for .NET udvikling. Endeligt arbejder han løbende som IT-konsulent og programmør.
\ OM KURSUSFORLØBET
Kurset kører over seks dage fra klokken 17 til 20.
HK Østjylland
Kursusgang 1		

5/9

Kursusgang 2		

14/9

Kursusgang 3		

19/9

Kursusgang 4		

28/9

Kursusgang 5		

9/10

Kursusgang 6		

12/10

\ PRAKTISK INFO
Vi serverer en let forplejning og vand/sodavand i forbindelse med arrangementet.
Kurset er gratis for medlemmer af SAMDATA\HK.
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\ ONLINEKURSER

ONLINE

SIKKERHED
OG KRYPTERING
– HER FÅR DU STYR PÅ
GRUNDPRINCIPPERNE.

PHP - KURSUSNR. 0795-16-01

- KURSUSNR. 0795-16-08

INDHOLD - 4 moduler
\ 1. Kryptografiske principper som autentificering og autorisation
\ 2. Symmetrisk kryptering, hvor begge parter deler en nøgle
\ 3. Asymmetrisk kryptering, hvor hver part har sin egen nøgle
\ 4. Autentificering og certifikater

KOM I GANG MED
PROGRAMMERING
FOR BEGYNDERE

- KURSUSNR. 0795-16-09

INDHOLD - 3 moduler
\ 1. Programstrukturer
\ 2. Funktioner og metoder
\ 3. Algoritmer

INDHOLD - 5 moduler
\ 1. Grundlæggende programmering i PHP
\ 2. Håndtering af brugere (adgangskontrol, sessioner, mails)
\ 3. Adgang til databaser
\ 4. PHP-sikkerhed
\ 5. Nyt i PHP 7

WORDPRESS - KURSUSNR. 0795-16-02
INDHOLD - 5 moduler
\ 1. Grundlæggende WordPress
\ 2. Sikkerhed
\ 3. Performance
\ 4. Udvikling af temaer
\ 5. Udvikling af plugins

POWERSHELL - KURSUSNR. 0795-16-11

SÅDAN KOMMER DU I GANG
MED PROGRAMMERING

Dette onlinekursus giver dig en grundlæggende viden om Windows PowerShell
v4.0, og hvordan det kan bruges til at administrere og automatisere Windows-baserede computere.

GRUNDLÆGGENDE JAVA - KURSUSNR. 0795-16-10

Kurset består af 28 moduler og fokuserer på primære Windows PowerShell
kommandolinje-funktioner og -teknikker.

INDHOLD - 6 moduler
\ 1. Grundlæggende programmering i Java
\ 2. Grundlæggende objektorienteret programmering
\ 3. Simple algoritmer
\ 4. Simple designmønstre
\ 5. Collections
\ 6. Simple brugergrænseflader

\ LÆS MERE OG
TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK

Du kan tage kurserne, når det passer dig. Vores kursussystem er ikke helt klædt på til vores
onlinekurser, så vi er p.t. nødt til at skrive en dato i systemet. Vi arbejder på at få det ændret.
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FOR DIG, DER ER NYUDDANNET

BLIV KARRIEREKLAR
BLIV
KARRIEREKLAR
MED
HK/PRIVAT
MED HK

Står du med et spritnyt eksamensbevis i hånden og sprudler af energi og lyst til
at skyde din karriere godt i gang? Så meld dig til eventet KarriereKlar med HK/
Privat. Her kan du møde andre nyuddannede og hente masser af inspiration til din
karriere - uanset om du har et godt job, eller om du lige skal lande ønskejobbet.

- Tillykke med uddannelsen

TILLYKKE MED DIN UDDANNELSE!

Få en god start på din karriere, når HK inviterer dig til efterårets KarriereKlar-event.
skal
selvfølgelig
haveinspirerende
en god start på din
karriere. Derforworkshops
inviterer HK/Privat
til KarriereDu fårDuen
hel
dag med
lynforedrag,
og karriereværksted.
Klar-events i efteråret.
Du kan
fx:
/
/
/
/

Du får en hel dag med inspirerende og spændende lynforedrag, workshops og karriereværksted
sammen med mange andre nyuddannede HK’ere.

Møde TIVOLI: Sådan bliver du ansat
kan bl.a. mødeog
TIVOLI
og Odense
og blive klogere på,
hvad detil
er på
Gå Du
i fotobåsen
få taget
et Zoo
professionelt
billede
ditudkig
CV efter hos nyuddannede. Du kan få en smagsprøve på livet som iværksætter. Og du kan gå en tur i karriereværkFå en
smagsprøve på iværksætteri
stedet, hvor du kan få en lyngennemgang af dit CV, en snak om karriere eller få taget et knivskarpt
professionelt
billede
til dit CVmedier
eller din LinkedIn
profil og meget
mere.
Lære
at bruge
sociale
til personlig
branding
Vi krydrer selvfølgelig dagen med morgenmad, lækker frokost, sprøde bobler og fede konkurrencer.
den 2. september
VI\ Aarhus,
SKYDER
DIN2017KARRIERE
Radisson Blu, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C:
I GANG MED ET BRAG!
\ København, den 9. september 2017
Kalvebod
31-33, 1780 København
V
SeIDA,
hele
det Brygge
fede program
på bagsiden
Odense, den 23. september 2017
VI\SES
I KØBENHAVN DEN
Mødecenter Fabrikken i Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C
9. SEPTEMBER KL. 9.30-17.30
TILMELD DIG PÅ HK.DK/KARRIEREKLAR
FIND FACEBOOK-LINK HER WWW.HK.DK/KARRIEREKLAR

TILMELDING WWW.HK.DK/KARRIEREKLAR
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