
  

Professor Søren Lauesen, IT Universitetet 
Søren Lauesen fortæller om hvad det er som typisk går galt

 og som dræber de gode ideer – og hvad man kan gøre ved det.              

CEO Per Tejs Knudsen, cBrain,
 bestyrelsesmedlem af DANSK IT og medstifter af tænketanken Danmark 3.0
Per Tejs Knudsen fortæller om ”No more big it” og det at digitalisere ud fra en 

dybere forståelse af naturen af bureaukratiet.

Advokat Nicolai Dragsted, Bird & Bird
Nicolai Dragsted, som er betroet rådgiver på nogle af de mest komplekse og innova-
tive digitaliseringsprojekter samt forfatter til 6 bøger inden for området, giver sit bud 
på, hvordan den offentlige sektor kan agere som klog aftalepart.

Manager Trine Marie Ingeberg, Københavns Kommune, International House
Trine Marie Ingeberg fortæller og viser hvordan de har arbejdet med agil implemen-
tering. I International House kan borgere ansøge om alt der vedrører deres ophold 
i Danmark, online. På den måde bliver de sparet for at sidde fysisk og vente på en 
sagsbehandler længere tid end nødvendigt. 
Ventetiden er skåret ned til 15 minutter fra 90 minutter. Ved hjælp af F2’s sagsforløb 
og proceslag, er F2 konfigureret til at drive processerne. Ren standardløsning, men 
konfigureret til at løse et forretningsproblem.

Morgenmad med Mening
Digitalisering med succes – gentænk måden du digitaliserer på

- Oplev fire bud på hvordan vi digitaliserer klogt

Moderator         
 Strategidirektør 

Ejvind Jørgensen, cBrain

Regeringen har i oktober 
udgivet oplægget ”Digi-
talisering i verdens-
klasse”, med ambitionen 
at Danmark skal tilhøre 
digitaliseringseliten – D7 
landene.  Den fortæller 
en del om hvad der skal 
gøres, men mindre om 
hvordan.

Måske er vi kommet så 
langt med digitalisering-
en, at vi for alvor må 
gentænke måden hvor på 
vi digitaliserer. 

På dette Morgenmad 
Med Mening arrange-
ment har vi inviteret en 
række personer med 
fingeren på pulsen til at 
give deres bud hvordan 
vi skal digitalisere, og 
ikke hvad vi skal digi-
talisere. Hvilke tilgange 
er stærkest og mest 
bæredygtige? 

Mød og 
oplev …

Danmark er nummer et i 
verden til digitalise-
ring, når det gælder 
den offentlige sektor. 
Det fremgår af såvel 
UN som EU. Dette er 
på trods af at ikke alle 
offentlige it-projekter 
går lige godt.

Arrangementet finder sted 

onsdag d. 24. april 

kl. 8.30-10.30

 hos cBrain på 

Dampfærgevej 30, 2100 

København Ø 

( DFDS Terminalen )

Tilmelding på ary@cbrain.com
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