Digital velfærd

Mange bække
små giver
24 milliarder
Regeringen stiller krav om besparelser på 24 milliarder i den offentlige sektor. Med Business Intelligence
fra KMD kan du gennemføre intelligente besparelser, dvs. spare penge og samtidig forbedre din service
til borgerne i din kommune.
I Hvidovre Kommune har en Business Intelligence løsning fra KMD fx gjort det muligt, på ganske kort tid,
at krydstjekke alle registre og stoppe socialt bedrageri for 1 million kroner. Et andet eksempel er KMD
KontaktCenter, som giver borgerne mulighed for at bruge kommunens hjemmeside til at få hurtige, men
også korte og præcise, svar på mange af deres henvendelser. Det giver borgeren en god oplevelse af
kommunens service, og kommunen sparer 95 kr. på alle henvendelser, der foregår på nettet frem for personligt – og med gennemsnitligt 250.000 henvendelser til kommunerne om året løber det op i et pænt beløb.
Business Intelligence- og borgerserviceløsninger fra KMD har styrket kvaliteten og effektiviteten i flere danske
kommuner og udgør væsentlige elementer i den kommunale koncernstyring. Du kan læse mere om, hvad
koncernstyringsværktøjer fra KMD kan betyde for din kommune på kmd.dk/koncernstyring
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Fremtidens
velfærd er digital
DIGITALISERINGEN AF VELFÆRDEN kan forandre den
danske velfærdsmodel for altid. Den har potentiale til at
skabe en helt ny, åben og mere dynamisk relation mellem
borgere og myndigheder. Arbejdsprocesserne i den offentlige sektor vil kunne effektiviseres og gøres mere smidige.
Og den nye informationsteknologi og de nye softwareløsninger kan bane vej for store besparelser, der gør det muligt at skabe mere og bedre velfærd for færre penge. Samtidig giver den stigende mængde af offentlige data om borgerne mulighed for at udvikle nye spændende forretningsmuligheder for private virksomheder, der udvikler
applikationer og nye serviceløsninger på mobile platforme.
Det er nogle af de spændende perspektiver, som dette særtillæg om digital velfærd optegner.
Mandag Morgen har lavet en række analyser af mulighederne for at skabe det, man kunne kalde for en digital
velfærdsrevolution.
Danmark har gode forudsætninger for at lykkes i denne
proces. Danmark er et af de lande i verden, der er kommet
længst med digitaliseringen af den offentlige forvaltning.
Samtidig er borgerne meget e-parate – som man senest så,
da et par millioner danskere i løbet af få døgn havde tjekket deres forskudsopgørelse på skat.dk.
Der er dog behov for en grundig oprydning i det offentlige vildnis med tusinder af forskellige digitale selvbetjeningsløsninger, og der har manglet koordination og politisk fokus. Et tættere samarbejde mellem de mange aktører,
et mere brugercentreret service-mindset og innovation er
af afgørende betydning i processen. Der påhviler et stort
ansvar på politikerne. Digitaliseringen af velfærdsmodellen må gå fra at være low politics til at blive high politics.
Enhver ny velfærdsreform og enhver debat om finanspolitisk holdbarhed bør medtænke digitaliseringen, for i de
kommende år er der ingen vej udenom. Danmark bør her
tage ved lære af Singapore, der med deres projekt Intelligent Nation 2015 har gjort it til en krumtap for de forandringer, de ønsker at gennemføre.
De danske politikere bør ikke søge ned efter laveste fællesnævner eller bare jagte de billigste løsninger i en iver

efter at opnå kortfristede besparelser på de offentlige udgifter. Der er samtidig brug for et opgør med myten om,
at særligt svage og udsatte borgere hjælpes bedst ved at
udskyde digitaliseringen. Nej, sæt gang i digitaliseringen i
en alliance med det store flertal af borgerne, der gerne vil,
og brug en del af de sparede ressourcer på at hjælpe ældre
eller andre udsatte grupper. Danmark har brug for en strategisk vision for digital velfærd, hvor man systematisk og
målrettet skaber nye serviceløsninger, der er digitale og
brugervenlige – og samtidig automatiserer nogle af de
gamle, arbejdskrævende og bureaukratitunge arbejdsfunktioner i administrationen. I skolerne, i daginstitutionerne
og ikke mindst i sundhedsvæsenet er der også store muligheder for at bruge teknologien offensivt. Med intelligente og fremadrettede investeringer i nye digitale serviceløsninger kan Danmark blive et spændende laboratorium for udviklingen af en ny digital velfærdsmodel, der
sætter nye standarder på den globale arena. Den mulighed
bør vi ikke forpasse.
God læselyst!

Bjarke Møller
Adm. chefredaktør
Mandag Morgen
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Den digitale velfærdsrevolution
Digital velfærd rummer store økonomiske potentialer for det offentlige Danmark. Op til 9 mia. kr. kan der spares gennem effektiv udvikling og implementering af elektroniske løsninger, viser beregninger fra Det Digitale Råd. Men
digitalisering er mere end blot en spareøvelse i stat, kommuner og regioner.
Den nye teknologi kan udløse et paradigmeskift i velfærdssamfundet, hvor borgerne får en langt mere individuelt tilpasset og fleksibel service. Der er tale om
en gennemgribende reorganisering af den offentlige service, der giver større
ansvar til borgerne. 6

“

Digitalisering kan skabe et
samfund, hvor den enkelte
borger får et medansvar for
udviklingen.
PERNILLE KRÆMMERGAARD
PROFESSOR, AALBORG UNIVERSITET

It løer produktiviteten
Det offentlige kan løfte produktiviteten markant med investeringer i it. Det viser erfaringer fra amerikansk erhvervsliv, hvor it-stærke virksomheder præsterer langt bedre end konkurrenter med en svagere teknologisk profil. Det kræver
dog en gennemgribende forståelse i ledelsen af, at kernen i digitaliseringsprocessen er medarbejdernes kompetencer til at udnytte den nye teknologi på den
bedst mulige måde. 11

“

Fra 1995 og frem katalyserer it ny effektivitet og sætter gang i nye måder at
tænke organisering på.
ERIK BRYNJOLFSSON
PROFESSOR, SLOAN, MIT

Frontløbere baner vejen for oﬀentlig digitalisering
En række kommuner har vist, hvordan borgerne med stor succes kan flyttes
fra de traditionelle kommunikationskanaler som personligt fremmøde eller telefonopkald til fuldt digitaliserede selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringen har
hidtil fokuseret ensidigt på at lette administrationen i det offentlige: Nu skal
servicen for alvor gøres digital, hvor de virkelig store udgifter ligger. 13

“

ERIK NIELSEN
BORGMESTER, RØDOVRE KOMMUNE

Kompetencer frem for teknologi i folkeskolen
Næsten 90 pct. af skolelederne i Mandag Morgens skolelederpanel mener, at
digitalisering kan forbedre folkeskolens effektivitet og resultater. Og de investerer da også flere penge i it end for fem år siden. Men eksperter og praktikere
er bekymrede for, at skolerne overser det vigtigste element i en digital folkeskole: lærernes kompetencer. Skal it blive en løftestang for undervisningens
kvalitet, kræver det, at lærerne omstiller sig til nye kompetencekrav og en ny
rollefordeling mellem underviser og elev. 19

Vi skal gøre op med myten
om, at vi yder den bedste
service, når vi betjener borgerne med blanketter og
papir.

“

Vores erfaring er, at hvis
man glemmer efteruddannelse og opkvalificering af
lærerne og alene fokuserer
på teknologi, er projektet
dødsdømt.
JACOB KRAGH
DIREKTØR, LEGO EDUCATION

Teknologi giver større ansvar til patienter
Sundhedssektoren er det velfærdsområde, hvor man er længst fremme med digitalisering og afprøvning af nye teknologiske løsninger. Det drejer sig om alt
fra forsøg med vaskerobotter over fælles databaser med patientdata til at patienter kan følge med i deres egen helbredstilstand i eget hjem via personligt måleudstyr. De nye løsninger giver patienter selv et langt større ansvar for deres
eget behandlingsforløb end tidligere. 24
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Open source eller ej
Debatten om brug af open source-software kommer ofte til at handle mere om
ideologiske standpunkter end de praktiske fordele og ulemper. Mens open
source kan være det rigtige valg til mange opgaver, så har softwarepakkerne fra
de store it-huse også deres forcer. IT- og Telestyrelsen mener, at konkret business
cases og behovsanalyser bør afgøre valg af software i det offentlige. 29

“

Der er sket et hop frem i
brugen af open source.
MICHAEL KANDEL
RÅDGIVER, RAMBØLL MANAGEMENT

Oﬀentlig guldgrube af personlige data
Danmarks offentlige sektor sidder på en guldmine af digitale milliardværdier,
der bare venter på at blive aktiveret, i form af personlige data om borgerne.
Disse data er alle nødvendige for at kunne drive den offentlige sektor. Men en
stor del af dem har også andre anvendelsesområder og stort kommercielt potentiale. I dag er kun et fåtal af de mange informationer tilgængelige for offentligheden. Alene i energi- og byggebranchen er der et markedspotentiale på mellem 4 og 20 milliarder kr. årligt, hvis offentlige data blev sat fri. 32

“

Den største barriere er, at
de offentlige myndigheder
ikke selv ved, at de sidder
med en mængde information, der har potentiale til at
skabe innovation og vækst.

CATHRINE LIPPERT
SPECIALKONSULENT, IT- OG TELESTYRELSEN

Danmark kan lære af supermagten Singapore
Singapore er i en klasse for sig, når det handler om digitalisering af den offentlige sektor. Den lille asiatiske østat fik sin første nationale it-strategi i 1980 –
femten år før Danmark – og har netop iværksat den syvende. Teknologi fylder
bemærkelsesværdigt lidt i strategien, der i højere grad fokuserer på konkret
problemløsning: Hvordan kan it konkret lette tilværelsen for borgere og virksomheder. 35

Den teknologiske delstat

“

Strategisk set er Singapore
meget overlegne. De har
gjort sig helt klart, hvordan
de skal bruge it og digitalisering for at opnå deres
mål.

MARIE MUNK
VICEDIREKTØR I IT- OG TELESTYRELSEN

Den tyske delstat Hessen er med sine 6 millioner indbyggere tæt på at blive
Europas svar på Singapore. Her beskæftiger it-industrien omkring 100.000
medarbejdere, og store firmaer med tyske Siemens og amerikanske Cisco i
spidsen har placeret udviklingsafdelinger her. 37

Roadmap til digital velfærd
Digitalisering af velfærden skal tænkes dybt ind i visioner og strategier for offentlige ydelser, hvis de nye teknologiske muligheder skal komme både institutioner og borgere til gavn. Sådan lyder budskabet fra landets fem bedste itchefer, som Mandag Morgen har bedt give deres bedste råd til digitaliseringen
af velfærdssamfundet. Alle har de været kåret som årets danske CIO. De opfordrer det offentlige til at lade sig inspirere af de bedste private løsninger som
f.eks. bankernes netbanker, der leverer brugervenligt designet og personligt tilpasset service til kunderne døgnet rundt. 41

“

Alting begynder med en
strategi, og så beslutter vi,
hvordan it bedst kan understøtte de strategiske mål.
NIELS MOLZEN
CIO, DANISCO
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Den digitale
velfærdsrevolution
HOVEDPUNKTER
• Nye digitale løsninger kan skabe en gennemgribende reorganisering af velfærdssamfundet og den offentlige service
• Der er potentielle besparelser på op til 9,1 mia. kr. årligt at hente
med systematisk brug af ny teknologi, viser nye beregninger
• Men der er behov for oprydning i de mange forskellige it-løsninger.
Op mod 2.000 forskellige løsninger findes spredt over landet
• Akut behov for bedre samarbejde i det offentlige, hvis
milliardpotentialet skal høstes

DEN OFFENTLIGE SEKTOR står
over for en digital revolution, der kan
ændre radikalt på velfærdssamfundet,
som vi kender det. Nye løsninger kan
give borgerne bedre og mere direkte
adgang til den offentlige service end
nogensinde, og det økonomiske potentiale for besparelser i stat, kommuner og regioner er stort.
På sigt kan det offentlige spare op
til 9,1 mia. kroner om året ved mere
systematisk anvendelse af it, viser netop offentliggjorte beregninger fra
Det Digitale Råd og CEDI – Center
for Digital Forvaltning. Anlægges et
lidt mere konservativt skøn for digitaliseringen, vil besparelsen blive 8
mia. kroner. Se figur 1.
Digitaliseringen giver muligheder
for en ny type velfærdsservice, hvor
den enkelte borger får en langt mere
aktiv rolle og selv kan udføre en
række opgaver, som før krævede inddragelse af offentlige medarbejdere.
Der er tale om en gennemgribende
reorganisering af den offentlige service, der giver større ansvar til borgerne.
Men der er behov for en grundig
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oprydning i det offentlige vildnis af
hjemmelavede it-løsninger fra myndighed til myndighed. Op mod 2.000
forskellige løsninger findes spredt
over Danmark, og mange af dem løser de samme opgaver. Det manglende samarbejde mellem de forskellige myndigheder og for svage itkompetencer koster hvert år Danmark milliarder af kroner.
Udfordringen er også at flytte det
offentliges it-fokus fra digitalisering
af sagsbehandling og administrative
opgaver og helt ud i frontlinjen, hvor
borgerne møder det offentlige, på
hospitalerne, skolerne og på ældrecentrene. Det er derude – i den personlige kontakt mellem det offentlige
og borgerne – at de store offentlige
udgifter, og dermed det virkelige økonomiske potentiale for besparelser,
findes.
Sådan lyder den klare vurdering fra
en stribe nøgleaktører, Mandag Morgen har talt med.
Regeringen er lige nu midt i arbejdet med at udstikke kursen for det offentliges digitale fremtid med fjerde
udgave af den nationale digitalise-

ringsstrategi, der ventes klar i det sene
forår. Alle er enige om, at strategien
bliver afgørende for Danmarks digitale fremtid.
Den offentlige sektor har allerede
gennem flere år foretaget store investeringer i it. Hvert eneste år bruger statslige institutioner, regioner og kommuner omkring 18 mia. kr. på digital opgradering, estimerer analysehuset
IDC. En investering, der på godt to år
når op på niveau med prisen for tunnelen under Femern Bælt.
It-erfaringerne er dog ikke de bedste. Finansministeriet erkender i en
evaluering af statslige it-projekter, at
"de gode eksempler til trods, så er vellykkede statslige it-projekter desværre
snarere undtagelsen end reglen."
Budgetterne overskrides, det tager
længere tid end planlagt at få ny it til
at fungere, og endelig konstaterer Finansministeriet, at "der kun meget
sjældent" følges op på, om projekternes forventede mål er nået.
Klaus Kvorning Hansen, der er formand for Dansk IT og direktør for
PenSam, efterlyser nyt fokus:
”Det offentlige skal blive meget

Milliardbesparelserne venter
Potentielle besparelser ved systematisk offentlig digitalisering, 2011-2020, mia. kr.
Skat
Statslig borgerservice
Kommunal borgerservice
Anden kommunal service
Hospitaler
Hjemmepleje
Læger
Biblioteker
Børnepasning

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

delse af ens barn i skolen.
""Det offentlige kunne blive bedre
til at anvende best practice. En række
offentlige myndigheder kunne helt
sikkert springe flere udviklingstrin
over ved at lade sig inspirere af de
bedste," siger Lars Kirdan, divisionsdirektør for Public Government i
SAS-Institute.
Kommune for kommune og institution for institution udvikler lige nu
selvstændige it-løsninger for helt
identiske opgaver. Dermed fortsætter
man den praksis, som OECD i en
rapport fra maj sidste år udpegede
som det helt store problem for digitaliseringen af Danmark, den manglende koordination. Se tekstboks.
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Figur 1: Mere effektive arbejdsprocesser og velfærdsydelser til borgerne kan
sikre det offentlige besparelser på milliarder inden for en lang række områder.
Kilde: Det Digitale Råd og CEDI – Center for Digital Forvaltning. 2011.

bedre til at tage gevinsterne hjem. Det
kan de lære af private virksomheder,
som har et helt naturligt fokus på gevinsterne,” siger han.
Det kræver en indsats på en række
områder, hvis det offentlige for alvor
skal ændre fokus og hente gevinsterne hjem, påpeger aktørerne, som
Mandag Morgen har talt med:
FRA INSTITUTIONER TIL BORGER

• Der er behov for at sætte brugerne
i centrum for det offentliges digitale selvbetjening. Der skal ske et
fokusskifte, hvor velfærden gentænkes med udgangspunkt i de digitale muligheder og borgernes behov.
FRA ADMINISTRATION TIL SERVICE

• De nye digitale løsninger kan levere langt mere end brugbare
værktøjer til administration. Det
helt store besparelsespotentiale findes ved at gøre it til en naturlig del
af mødet mellem borgeren og det
offentlige.
FRA TEKNOLOGI TIL KULTUR

• Digitalisering er langt mere end at

”sætte strøm til” de eksisterende
processer og ydelser. Ledelse og
medarbejdere skal forstå at anvende teknologien optimalt.
Der er i Danmark bemærkelsesværdigt store forskelle på, hvor dygtigt offentlige myndigheder anvender it. På
det kommunale område er der for eksempel påfaldende mange gengangere i de kommuner, der nomineres i
kategorien "Bedst på nettet", som er
Videnskabsministeriets årlige kåring
af de bedste eksempler på offentlig
digital betjening af borgere og virksomheder. I 2010 var tre af de fem nominerede kommuner gengangere fra
nomineringen i 2009.
Det er ellers ikke, fordi der er mangel på digitale løsninger, når man
skuer ud over det offentlige danmarkskort. 98 kommuner, 5 regioner
og mere end 100 statslige styrelser har
gennem mere end et tiår arbejdet
med digitalisering. Tilsammen har de
udviklet hele 1.961 digitale selvbetjeningsløsninger, der dog i mange tilfælde løser identiske standardopgaver
som f.eks. en flytteanmeldelse via internettet til kommunen eller indmel-

Selv om private virksomheder og offentlige institutioner har adgang til
den samme teknologi, er der meget
stor forskel på best og worst practice.
Amerikanske undersøgelser viser,
at effektiv anvendelse af it i private
virksomheder kan blive den faktor,
der adskiller vindere fra tabere, fordi
der er en direkte sammenhæng mellem den rigtige måde at anvende it på
og store løft i produktiviteten. Tit afhænger et godt resultat af, at der foreligger en klart formuleret strategi
fra ledelsens side over en årrække på
3, 4 eller 5 år.
Men meget tyder på, at det offentlige Danmark har meget svært ved at

5 råd fra OECD til DK
1.Der bør udarbejdes en vision for digitaliseringen af
Danmark, der både omfatter interne arbejdsprocesser og den offentlige service.
2.Bedre organisering af digitalisering, bl.a. for at
fremme samarbejde på tværs.
3.Øget markedsføring af digitale løsninger.
4.Realisering af gevinsten ved digitalisering og sikring af, at de offentlige serviceydelser bliver billigere som følge af digitalisering.
5.Kompetenceudvikling og efteruddannelse på it-områder.
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opnå samme gode resultater, når der
investeres i it. En undersøgelse fra
Dansk IT viser, at kun hver fjerde offentlige it-chef oplever en høj grad af
effektivisering af interne processer
ved anvendelse af it. Kun 4 pct. har i
høj grad kunnet frigive medarbejderressourcer og på den måde høste en
besparelsesgevinst ved anvendelse af
it. Se figur 2.
Adm. direktør i Microsoft Danmark, Jørgen Bardenfleth, ser det som
et udtryk for, at det offentlige fokuserer for meget på selve investeringen i
software og hardware og ikke nok på,
hvordan ledelse og medarbejdere udvikler nye arbejdsgange og erhverver
nye kompetencer for at udnytte mulighederne i deres investering.
"Vi ser alt for tit, at virksomhederne
ikke udnytter de it-værktøjer, man allerede har købt, godt nok," siger Jørgen Bardenfleth.
Det problem gælder ikke kun specialudviklet software, men rent faktisk også standardpakker, som f.eks.
Microsofts egen Office-pakke.
Et eksempel henter Jørgen Bardenfleth hos Danfoss, der fandt ud af, at
medarbejderne trods nyindkøbte opdateringer fortsatte med at anvende
deres Office-pakke, som de altid
havde gjort. Resultatet var, at investeringerne i ny teknologi ingen effekt
havde på produktiviteten. Ved at lade

It-chefer har svært ved at se gevinsten
Resultater ved anvendelse af it i det offentlige,
rundspørge blandt offentlige it-chefer, 2010, pct.
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Figur 2: Offentlige virksomheder effektiviserer med ny
teknologi, men har svært ved at få høstet gevinsterne i
form af f.eks. frigivne medarbejderressourcer.
Kilde: It i praksis, Rambøll Management, 2010.
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medarbejderne selv fokusere på mulighederne i den ny software, begyndte de at bruge de nye funktioner.
Resultatet var forbløffende, produktiviten steg med 7 pct., eller hvad der
svarer til en besparelse på 2,6 arbejdstime om ugen for hver eneste af de
320 administrative medarbejdere, der
deltog i træningen.
Kan den erfaring overføres til
andre arbejdspladser, er der tale om
et meget stort uforløst besparelsespotentiale inden for de arbejdsopgaver,
de næsten 80.000 HK-ansatte i kommuner og stat i dag udfører. Forudsætningen er et ledelsesmæssigt fokus
på smart anvendelse af it. Det er ikke
nok at gå på indkøb hos leverandørerne og installere produktet. Den
største indsats ligger, som hos Danfoss, efter indkøbet.
"Medarbejderne og ledelsen skal
træne med de nye muligheder for at
hente gevinsterne hjem," siger Jørgen
Bardenfleth.

it-løsninger, og i den anden ende ligger det sociale område, hvor anvendelsen af it stort set er fraværende.
Midt mellem de to yderpunkter ligger
undervisningen.
Derfor kan sundhedsvæsenet tjene
som inspirationskilde i arbejdet med
digitalisering af andre serviceområder. Bit for bit får borgerne allerede i
dag en stadigt mere aktiv rolle i overvågning og behandlingen af deres
egen sygdom. De kan sidde hjemme
og selv udføre undersøgelser, bagefter
sende resultaterne og via en videokonference snakke dem igennem
med hjemmesygeplejersken, lægen
eller hospitalet. Tidligere krævede
selv meget enkle undersøgelser hyppige besøg på hospitalet. Dermed er
it på sundhedsområdet ved at ændre
den service, som det offentlige tilbyder, og borgerens rolle i forhold til det
offentlige, sådan som det kan ske på
alle andre velfærdsområder.
En ny rolle til borgeren

It -- fra rådhuse til sygehuse

Indtil nu har digitaliseringsindsatsen
i det offentlige stort set drejet sig om
administrative processer og sagsbehandling på rådhuse, i styrelser og i
ministerier. Nu opfordrer en af landets førende specialister i digitalisering af det offentlige til at flytte fokus.
"Det giver mest mening at digitalisere på de områder, hvor det offentlige møder borgerne. It skal bruges
som en løftestang til at ændre den offentlige service på hospitalerne, på
skoleområdet og også inden for det
sociale område. Kommuner og regioner skal til at gentænke deres service,"
siger Kim Normann Andersen, professor i anvendt it ved CBS.
I et økonomisk perspektiv giver det
god mening at udvide digitaliseringsindsatsen fra administration, hvor det
offentlige anvender langt de færreste
ressourcer, til også at omfatte serviceområderne, der lægger beslag på omkring 80 pct. af ressourcerne.
Der er dog meget store forskelle på
anvendelsen af it fra velfærdsområde
til velfærdsområde. I den ene ende af
skalaen ligger sundhedsvæsenet, der
i en årrække har anvendt avancerede

Et eksempel på progressiv brug af it
på sundhedsområdet er anvendelse af
patientdata fra de praktiserende læger. I dag uploader omkring 600 pionerer blandt de praktiserende læger
deres data om patienterne til en fælles
national database, DAK-E. Databasen
giver lægerne adgang til at følge forskellige patienters sygdomsforløb og
kollegernes behandlingstiltag på lokalt, regionalt eller nationalt niveau.
Samtidig giver databasen patienterne
mulighed for at kigge med på egne
data, der fremstilles i en overskuelig
og umiddelbart tilgængelig form. Her
kan han eller hun f.eks. følge om data
for blodsukker ligger i det grønne, det
gule eller det røde felt. Patienten kan
også se om hans eller hendes data bevæger sig i den rigtige retning, f.eks.
fra det røde felt og ned mod det gule
felt. Ud fra det fælles datagrundlag
kan patient og læge aftale mål for,
hvad patienten vil opnå i løbet af en
bestemt periode under behandlingen:
Skal der motioneres lidt mere, f.eks.
en time mere om ugen, skal cigaretterne lægges på hylden, eller skal der
lidt flere grøntsager og lidt mindre
fedt på tallerkenen for at mindske ko-

lesteroltallet?
Erfaringerne fra sundhedsområdet
illustrerer dog også risikoen for, at digitaliseringen kan komme til at udgøre en vifte af nye, supplerende servicetilbud fra det offentlige. It skal
indtænkes grundigt i de eksisterende
tilbud, ellers kan de let komme til at
udgøre en ekstra byrde for det offentlige. Det har man blandt andet set
med den påbudte e-mail-konsultation hos de praktiserende læger.
Tanken med e-mail-konsultationerne har været, at kontakten mellem
læge og patient skal ske gennem den
billigste kanal. I dag er den laveste
takst ved fysisk fremmøde 130 kr.,
mens lægen honoreres med godt 50
kr. for en konsultation via e-mail. Der
er derfor store potentielle besparelser
at hente, hvis patienterne i stigende
omfang anvender e-mail i stedet for
at møde op i praksisen.
Og målt på antal er e-mail-konsultationer en bragende succes, som borgerne har taget til sig. De praktiserende læger foretager i dag 1,8 millioner e-mail-konsultationer om året.
Men problemet er, at de tilsyneladende ikke har erstattet de fysiske
konsultationer. Antallet af disse er i
hvert fald ikke faldet. Det siger Kim
Normann Andersen, der har foretaget
en grundig analyse af udviklingen af

de forskellige former for konsultation.
Se figur 3.
Udviklingen her viser, at digitalisering ikke nødvendigvis medfører besparelser, men også kan lægge nye
servicetilbud oven i de eksisterende
tilbud. Trods digitalisering slipper
samfund og politikere ikke for besværlige prioriteringer. Se også kommentar side 11.
Et nyt digitalt samfund

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet
tydeliggør de store potentialer på
andre områder såsom det sociale og
inden for uddannelse. Borgerne kan
få en helt ny, kompetent rolle i forhold til det offentlige, der vil ændre
grundlæggende ved vores forståelse
af velfærdssamfundet og dets servicetilbud.
Men der er stort behov for, at den
næste fase af digitaliseringen ikke
bare bliver et spørgsmål om ny smart
teknik, mener Pernille Kræmmergaard, professor og leder af Center for
IT-ledelse ved Aalborg Universitet.
"Indtil nu har man været meget fokuseret på teknologien, men jeg savner en debat om, hvad det er for et
samfund, vi er ved at skabe. Hvad betyder det, når vi kan gøre borgerne
mere kompetente med it?"
Hun håber, digitaliseringen kan

Rapport fra Det Digitale Råd

Flere konsultationer med digital kontakt
Konsultationer, fordeling, antal mio. 2003-2009
20
Emailkonsultation

15
Telefonkonsultation
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Figur 3: Indførelsen af e-mail-konsultationer har ikke
medført et fald i det samlede antal konsultationer, sådan
som det var håbet. I stedet er de kommet til at udgøre et
nyt ekstra tilbud fra det offentlige, som koster millioner af
kroner hvert år.
Kilde: Kim Normann Andersen, 2010.

sætte gang i en diskussion, så det offentlige ikke bare producerer mere af
den samme type serviceløsninger,
men udvikler helt nye typer af servicer, helst i samarbejde med borgerne.
"Digitalisering kan være med til at
skabe et samfund, hvor den enkelte
borger får en større rolle og derfor får
et større medansvar for udviklingen,"
siger Pernille Kræmmergaard.
Jens Reiermann jre@mm.dk

I rapporten ”Effektiviser borgernes kontakt til det offentlige” anbefaler Det
Digitale Råd, at det offentlige helt systematisk digitaliserer kontakten mellem myndighed og borger. Det indebærer for det første en vidtstrakt anvendelse af digital selvbetjening på nettet og for det andet, at digitalisering tænkes ind fra grunden i de store serviceområder fra børnepasning over lægekontakt til driften af museer og teatre. I løbet af de kommende 8 år, dvs.
frem til 2020, er potentialet for besparelser på op til 9,1 mia. kr., vurderer
rådet.
Det Digitale Råd fokuserer i rapporten i meget høj grad på informationsflowet mellem borger og det offentlige, hvor der er store muligheder for en digitalisering.
Digitaliseringen er allerede langt fremme flere steder i landet. I Herning
Kommune skal forældrene til børnehavebørn f.eks. selv opdatere de såkaldte ”stam-data” for hvert barn, hvor børnehaven bl.a. henter kontaktinfo
på forældrene, hvis der opstår problemer. Ifølge Det Digitale Råd kan man gå
videre med at gøre det muligt for forældre at taste beskeder om deres barn
til institutionens pædagoger, f.eks. om sygdom, ferier eller mødetidspunkter.
Rapporten udkom i januar. Tre virksomheder, KMD, Microsoft og TDC, står
bag Det Digitale Råd.

KILDER:
FINANSMINISTERIET: PROFESSIONALISERING AF ARBEJDET MED IT-PROJEKTER I STATEN – AFRAPPORTERING
FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE BEDRE STATSLIGE
IT-PROJEKTER. 2010.
DET DIGITALE RÅD OG CEDI – CENTER FOR DIGITAL FORVALTNING: EFFEKTIVISER BORGERNES KONTAKT TIL DET
OFFENTLIGE. 2011.
DANSK IT: DANMARK 3.0. 2011.
RAMBØLL MANAGEMENT: IT I PRAKSIS. 2010.
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It-kyndige kan
fordoble produktivitet
HOVEDPUNKTER
• It-investeringer og radikal omlægning af organisationen er opskriften
på store produktivitetsspring og forbedret indtjening
• Det viser erfaringer fra privatre virksomheder i USA, hvor det offentlige kan søge inspiration
• Siden midten af 1990’erne har it og organisationsændringer fordoblet den årlige produktivitetsfremgang i amerikanske virksomheder

DET OFFENTLIGE kan hente inspiration til digitalisering i det amerikanske erhvervsliv, hvor succesfuld
implementering af it-løsninger har
udløst store produktivitetsforbedringer.
Organisationer, der forstår at skabe
organisationsstrukturer, som bringer
nye it-muligheder i spil, opnår en
lang række gavnlige effekter inden for
effektivitet og produktivitet. Det aflæses meget tydeligt i USA, hvor de
mest it-ferme virksomheder skaber
markant større indtjening som følge
af deres gode it-anvendelse. Se figur
1.
Sådan lyder budskabet fra den
amerikanske it- og innovationsguru,
professor Erik Brynjolfsson fra Sloan
School of Management på MIT, Massachusetts Institute of Technology.
Han påviser, at de virksomheder,
der i dag hyldes som erhvervslivets
vindere, for alvor begyndte at lægge
afstand til taberne i midten af
1990’erne. Forklaringen skal i stigende grad findes i den måde, de anvender it på.
“Teknologien er en katalysator i
udskillelsesløbet. Omkring 90 pct. af
forskellen mellem vindere og tabere
skyldes ikke teknologien i sig selv,
men de organisatoriske ændringer,

der muliggør dygtig anvendelse af
teknologien,” siger Erik Brynjolfsson.
Der er i vid udstrækning tale om
erfaringer og viden, som det offentlige kan lære og lade sig inspirere af.
Erik Brynjolfsson har i det meste af
et tiår indgående forsket i, hvordan itinvesteringer påvirker organisationers effektivitet, innovation og produktivitet. I efteråret 2009 udgav han
den meget roste bog “Wired for Inno-

vation” i samarbejde med kollegaen
Adam Saunders.
I bogen flyttes fokus fra it-indkøb,
-hardware og -infrastruktur til de ofte
meget omfattende ændringer i en organisation, der skal til, for at it-investeringerne for alvor betaler sig hjem.
Men mange steder er netop organisationsomlægningen en voldsom udfordring.
“Det er så enkelt at investere i ny

The winner takes it all
Forskelle i indtjening mellem virksomheder med hhv. højt og lavt niveau af
integration af it i forretningsudvikling
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Figur 1: Dygtigt anvendte investeringer i it kan katapultere en virksomhed op som
vinder i en branche.
Note 1: Y-akse: Forskellen mellem de 25 pct. mest og de 25 pct. mindst profitable virksomheder.
Note 2: Endnu ikke offentliggjorte beregninger for 2005–2007 viser, at forskellene mellem
vindere og tabere fortsat øges.
Kilde: Brynjolfsson, McAfee, Zhu 2010.
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teknologi, og bagefter kan alle se det
nye vidunder. Til gengæld er det langt
vanskeligere at implementere alle de
ændringer, der skal til, for at en virksomhed i stor skala kan drage nytte af
den nye teknologi. Den proces kan
tage mange år,” siger Erik Brynjolfsson og peger på, at organisationerne
typisk først opnår de fulde fordele efter 3, 4 eller 5 år, og for nogle lykkes
det aldrig.
It fordobler produktivitet

I USA har it-investeringer fra 1995 og
frem ført til en fordobling af amerikanske virksomheders årlige produktivitetsstigning fra lige under 1,5 pct.
til næsten det dobbelte. Se figur 2.
Når udviklingen for alvor tager fart
fra midten af 1990’erne, er det, fordi
organisationerne i vid udstrækning
begynder at kombinere de teknologiske landvindinger med mere vidtgående omlægninger i deres interne arbejdsprocesser. Erik Brynjolfsson
nævner software til supply chain management og customer relationship
management (CRM) som eksempler
på teknologisk fornyelse, der for alvor
har sat gang i den tendens.
Udviklingen betyder, at virksomhederne i stigende grad skifter standalone-investeringer i it ud med komplekse investeringer, der ikke kan
undgå at gribe dybere ind i den måde,
de organiserer deres arbejde på.
“Fra 1995 og frem katalyserer it ny
effektivitet og sætter gang i nye måder at tænke organisering på,” siger
Erik Brynjolfsson.
Han henviser til Cisco som en af de
amerikanske virksomheder, der har
høstet frugten af at arbejde systematisk med digitalisering af den interne
organisation.
Siden 1995 har flere bølger af ny it
bidraget til stadige omstruktureringer. Udvikling er foregået i to faser. En
første fase byggede på web 1.0-teknologier, der hjalp til at digitalisere papirgange og skabe en mere systematisk anvendelse af digitale informationer i alle virksomhedens processer.
Til denne fase hører bl.a. anvendelsen
af software til supply chain management og customer relations manage12 DIGITAL VELFÆRD Tillæg til MM11

ment, der hjælper til at gøre virksomhedens produktions- og lagerstyring
samt kundepleje systematisk og ensartet.
Den anden fase markeres ved overgangen til web 2.0-teknologier, der
tilbyder ledelse og medarbejdere helt
nye muligheder for at arbejde sammen. Selv betegner Cisco den nye fase
i virksomhedens anvendelse af it som
collaborative enterprise – den samarbejdende virksomhed.
Ved at integrere sociale teknologier
som wiki’er, blogs, videoblogs og videokonferencer i virksomhedens interne udvikling og i forholdet til kunderne, har Cisco ifølge virksomhedens egne oplysninger kunnet hæve
produktiviteten med næsten 5 pct.

fra sommeren 2009, at en typisk virksomheds it-afdeling “fortsat har for
ringe fokus på at vise deres værdi
over for resten af forretningen”.
Den tydelige afgræsning mellem en
it-afdeling og virksomhedens øvrige
funktioner gør det svært at høste de
store gevinster, som ny teknologi potentielt kan kaste af sig, mener Klaus
Kvorning Hansen, direktør for PenSam og formand for Dansk IT:
“De fleste virksomheder stiller krav
til, at systemerne skal virke. Og det
skal de også. Men hvis man kun måler systemerne på, om de virker, og
ikke integrerer it-udviklingen i hele
virksomheden, får man ikke hjemtaget de store gevinster,” lyder det.

Danske it-ansvarlige gemmer sig

Jens Reiermann jre@mm.dk

Frem mod 1995 halede europæiske
virksomheder ind på amerikanernes
produktivitetsforspring, men fra midten af 90’erne øgede amerikanerne
igen forspringet.
Det er ofte blevet forklaret med de
lave skatter i USA eller andre forhold
uden for virksomhedernes porte.
Men Erik Brynjolfsson peger på, at
forklaringen også skal søges bag portene.
Han henviser til en undersøgelse
fra 2007, der sammenligner amerikanskejede datterselskaber i Storbritannien med deres britiskejede konkurrenter. Den påviser, at produktiviteten er højst i de amerikanskeejede
virksomheder, fordi de både investerer mere i it og mere systematisk opbygger deres virksomhed som en digital organisation, hvor teknologien
er tænkt dybt ind i organisationen fra
begyndelsen.
I Danmark viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik om danske virksomheders brug af it, at de
teknologiske investeringer i høj grad
har ført til omlægninger eller forenklinger af arbejdsgange i ca. hver tredje
virksomhed. Men omkring halvdelen
af virksomhederne oplever dog kun
begrænsede konsekvenser for deres
arbejdsgange.
Samtidig konkluderer Rambøll og
Dansk ITs årlige rapport “IT i praksis”
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Frontløbere viser vejen
for digital selvbetjening
HOVEDPUNKTER
• Efter års stilstand sætter frontløber-kommuner gang i borgernes
brug af digital selvbetjening
• Skift fra personligt fremmøde til digital selvbetjening kan udløse
besparelser på 2 mia. kr., viser beregninger
• Der er behov for målrettede kanalstrategier, borgerorienterede
løsninger og coaching af borgerne i brugen af digital selvbetjening

FOR BARE ET PAR ÅR siden var det
et særsyn, når en borger benyttede sig
af digital selvbetjening. I dag noterer
Københavns Kommune med tilfredshed, at godt 50.000 borgere om året
anmelder flytninger over nettet, og i
Herning Kommune taster næsten 60
pct. af børnefamilierne deres barn op
til en plads i en daginstitution.
De to kommuner har vist, at digital
selvbetjening ikke nødvendigvis er et
redskab for en lille elite, men kan
være attraktivt for et stadig bredere
udsnit af borgerne.
Der er klare økonomiske fordele
ved digital selvbetjening. Besparelsespotentialet er op mod 2 mia. kr. om
året, hvis borgerne for alvor betjener
sig selv på nettet. Det viser beregninger foretaget af Kim Normann Andersen, professor i anvendt it ved
CBS. Forklaringen er, at den digitale
selvbetjening er langt billigere end
det traditionelle fremmøde på rådhuset. Digitalt koster behandlingen af en
sag 10 kr., mens det koster 110 kr. at
betjene borgerne ved skranken. Se figur 1.
Men trods gode eksempler fra
frontløberkommuner som København og Herning går det langsomt

med at digitalisere den offentlige service på nationalt plan. En undersøgelse viser, at kun et mindretal af danskerne foretrækker digital selvbetjening frem for f.eks. personligt fremmøde. Se figur 2.
Borgernes manglende lyst til digital
selvbetjening kan dog ikke bortforklares med en generel uvilje med nye
it-løsninger. Danskerne er helt fortrolige med f.eks. netbankerne, hvor
man som bankkunder løser opgaver,
som tidligere krævede fremmøde i
den lokale filial. Også i det offentlige
finder man klare eksempler på borgernes lyst til at betjene sig selv digitalt. Da Skat frigjorde årets resultatopgørelser for danskerne på skat.dk
tidligere på måneden, udløste det
millioner af besøg på hjemmesiden
på ganske få dage.
“Når vi nu ved, at 80 pct. af borgerne har digitale kompetencer og
bruger netbank eller køber rejser over
nettet, og vi alle ved, at der skal spares
over alt, er det så ansvarligt af os som
borgere at fravælge digital selvbetjening på de offentlige hjemmesider?”
siger Mads Tofte, rektor ved IT-Universitetet.
Skal man have flere til at benytte

digital selvbetjening, er der behov for
en målrettet indsats i det offentlige,
mener Erik Nielsen, borgmester i
Rødovre Kommune og formand for
KLs Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg:
“Vi skal gøre op med myten om, at
vi yder den bedste service, når vi betjener borgerne med blanketter og
papir. Sådan hænger det ikke sammen. Vi kan måske oven i købet give
flere borgere en bedre service med digitale løsninger. Det kan også gælde
de svageste,” siger Erik Nielsen.
Han taler for digitale løsninger,
hvor borgerne ikke bare printer en
pdf-blanket ud fra en hjemmeside,
men betjener sig selv – hele vejen. Det
vil i følge Erik Nielsen være attraktivt
for langt de fleste. Resten skal have
mulighed for at få hjælp, men hovedreglen skal være, at borgerne betjener
sig selv over nettet.
Det kan resultere i en helt ny type
service, der giver borgerne større
handlefrihed, når de skal i kontakt
med det offentlige, og de kan få ordnet en sag hjemme ved computeren,
når de selv har tid om aftenen eller i
weekenden. Derudover kan det offentlige med digitalisering tilbyde
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borgerne et langt bedre og mere sammenhængende overblik over deres
personlige data og muligheder i det
offentlige system.
At få borgerne til at benytte nye
løsninger fra det offentlige er derfor
et spørgsmål om at ændre adfærden
hos de offentlige myndigheder og hos
borgerne. Det kan blandt andet ske
ved at kommuner og andre offentlige
institutioner benytter en række virkemidler fra tvang til belønning. Se
tekstboks. Men der er også behov for
en målrettet offentlig indsats på en
række centrale områder. Det viser
Mandag Morgens samtaler med nøgleaktører med ansvar for udviklingen
af den digitale borgerservice i kommuner og stat. De udpeger tre områder, der skal sættes ind på:

Personligt fremmøde - dyrt og populært
Borgernes henvendelser til det offentlige, type henvendelse, antal og pris
Personligt
fremmøde

Pris pr. henvendelse, kr.
120

6,5 mia. kr.

110
100
90
1,6
mia.
kr.

80
70

3,7 mia. kr.

E-mailhenvendelse

Henvendelse pr. brev
2,3
mia. kr

60

Telefonhenvendelse
50
40
30
20

DIGITALISERING SOM SERVICE

• Digitalisering skal indgå i den
samlede strategi for, hvordan offentlige institutioner henvender
sig til borgerne.
PERSONALISERET INFORMATION

• Borgerne har behov for målrettede, personlige informationer og
ikke, som hidtil, standardiserede
oplysninger.
MEDBETJENING

• Front-medarbejderne skal coache
borgerne i brugen af digitale løsninger.
Regeringen har allerede indført tvun-

Traditionerne hitter
Borgernes foretrukne kommunikation med det
offentlige, pct.
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Figur 2: Hver femte borger foretrækker digital selvbetjening, mens halvdelen hellere vil møde op i borgerservice
eller tale i tlf. med kommunen.
Kilde: It i praksis, 2010.
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Selvbetjening på nettet

10

300 mio. kr.

0
0

10

20

30

40

50

60

Antal henvendelser, årligt
Figur 1: Flest borgere foretrækker at få personlig betjening af det offentlige. Det
er mange gange dyrere end digital selvbetjening.
Kilde: Kim Normann Andersen, 2011.

gen selvbetjening på nettet, når studerende søger om SU, og når butikker
vil holde åbent om søndagen. I begge
tilfælde fokuserede den forudgående
offentlige debat på, at den tvungne digitalisering ville lade de svageste
medborgere i stikken. Men i virkeligheden kan det være lige omvendt, så
en vellykket digitalisering kan blive
en fordel for både stærke og svage
borgere.
“Vi hjælper ikke de svageste grupper ved at holde fast i papiret, men vi
afskærer os muligheden for at give de
stærkeste en fleksibel service,” siger
Peter Pietras, direktør for social- og
arbejdsmarkedsforvaltningen
i
Odense.
Der er to grunde til, at digitalisering kan være en hjælp til de svageste.
Et eksempel er, at beboere på et plejehjem ikke længere skal hjælpes med
kørsel og støtte for at møde op i en
borgerservice, men kan betjenes på
plejehjemmet af en medarbejder med

en bærbar computer og en netadgang. Dermed yder kommunen såkaldt medbetjening til den ældremedborger, som ikke selv har de fysiske muligheder for at møde op til
personlig betjening, og mangler de
digitale færdigheder for at betjene sig
selv hjemme. Den anden grund er
den økonomiske. Hvis de fleste borgere anvender digital selvbetjening,
frigør det så mange ressourcer, at der
både kan sættes ind over for de svageste og stadig overføres penge til
andre formål.
Peter Pietras ser derfor gerne, at
kommunerne kan gennemføre 100
pct. digitalisering på en række områder, men samtidig bliver forpligtet til
at yde såkaldt “medbetjening” til de
borgere, der ikke er i stand til at benytte digital selvbetjening. Ud over
hjælpen til de ældre medborgere på
et plejehjem kan det f.eks. ske over telefonen, over en chat som i Gentofte
Kommune eller via en videokonfe-

rence som i Guldborgsund Kommune. En helt tredje mulighed er at
hjælpe borgerne på udvalgte biblioteker som i København, eller når borgerservice giver borgeren vejledning
i, hvordan den digitale selvbetjening
skal udføres, sådan som en lang
række kommuner som f.eks. København, Herning og Gentofte praktiserer det.

vil anmeldes digitalt.
De digitale flytninger er et af i alt ti
områder, kommunen i følge kanalstrategien Citizen 2012 vil digitalisere. Strategien er i første omgang bestemt ikke gratis. Omlægninger og digitalisering koster omkring 35 millioner kroner, men efter tre år forventer
kommunen at spare godt 25 millioner
kr. om året som konsekvens af digitaliseringen.

Strategi for digitalisering

En undersøgelse fra Det Digitale Råd
viser, at kun et mindretal af kommuner og andre offentlige institutioner
har udarbejdet og offentliggjort en
såkaldt kanalstrategi, der fastlægger,
hvordan kommunen vil møde sine
borgere og prioritere digital selvbetjening frem for personligt fremmøde.
Se figur 3.
Københavns Kommune tilhører
det lille mindretal med en erklæret og
højt profileret kanalstrategi. Her indgår den digitale selvbetjening i en
omfattende ny organisering af kommunen og dens møde med borgerne.
På de indre linjer har kommunen
foretaget en skarp adskillelse mellem
administration og sagsbehandling på
den ene side og kontakten til borgerne på den anden side. Det er her,
kanalstrategien kommer ind i billedet.
“Vi gør, hvad vi kan, for at lokke
borgerne over til den billigste måde
at kontakte os på,” siger Thomas Jakobsen, der er direktør for kommunens borgerservice. Han udpeger de
digitale flytteanmeldelser som den
hidtil største succes. På bare to år er
de digitale anmeldelser af flytninger
steget fra nul til næsten 60 pct.
En forklaring på succesen er, at københavnere ikke længere kan finde
en blanket til at anmelde flytninger i
posthusets flyttemappe.
“Hvis folk møder op i borgerservice, så hjælper vi dem med at få en
NemID og bagefter med at flytte. Det
har givet et kæmpepres, men vi tror
det er med til at skubbe lidt flere borgere over på andre digitale løsninger,”
siger Thomas Jakobsen.
Han tror på, at langt de fleste af de
i alt 100.000 flytninger inden for et år

Digitalisering for borgerne

En stor udfordring for de offentlige
hjemmesider har i en årrække været
et ensidigt fokus på afsenderens – dvs.
det offentliges – behov for at formidle
information. Man har kun i langt
mindre grad stillet skarpt på, hvad det
egentlig er, modtagerne – altså borgerne – har behov for at vide eller
kunne.
Det er Roskilde Kommune ved at
gøre op med. Kommunen har to
gange, i 2007 og senest i 2010, vundet
prisen “Bedst på nettet” i Videnskabsministeriets årlige måling af kvaliteten af den offentlige, digitale betjening.
“Vores hjemmeside skal være ’stateof-the-art’. Det er en erklæret politik,
og vi gør en særlig indsats for hele tiden at tilbyde borgerne og virksomhederne den bedste service på nettet,”
siger digitaliseringschef Ole Bech.
Han lader sig inspirere af netbankerne, når han arbejder med udviklingen af kommunens hjemmeside.
“Tænk engang, hvis man i sin netbank kun kunne se åbningstider og
de generelle gebyrer, men ikke ens
egen konto på bankernes hjemmesider. Så ville der ikke være mange brugere. Men det offentlige tilbyder alt
for meget generel og alt for lidt målrettet, personlig information på deres
hjemmesider,” siger Ole Bech.
Det kan blive meget bedre og først
og fremmest meget mere personligt,
mener han. Kommuner og andre institutioner råder over en lang række
informationer om hver enkelt borger,
som kan tages i brug.
“Her i Roskilde trækker vi på alle
vores informationer om den enkelte
borger i de offentlige databaser og
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100

Kommuner
Regioner
Stat

80
60
40
20
0

Ikke offentliggjort

Offentliggjort

Figur 3: De fleste offentlige myndigheder har ikke
fremlagt en strategi for, hvordan de vil møde borgerne.
Kilde: Det digitale Råd, 2011.

præsenterer dem på en personlig
hjemmeside. Det er vores måde at gøre
det attraktivt for borgerne at bruge vores hjemmeside,” siger Ole Bech.
De store ligheder til trods, er der
også en afgørende forskel mellem
netbankerne og offentlig digital selvbetjening, fordi de opfylder hver sine
meget forskellige behov.
“Borgerne bruger ofte netbanken,
men de flytter ikke så tit og skal heller
ikke så tit have skrevet deres børn op
til en plads i daginstitutionen. Derfor
må løsningerne på nettet ikke være
alt for komplekse, ellers går folk hellere ned på kommunen,” siger Jørgen
Bardenfleth, adm. direktør i Microsoft.
Et eksempel er sproget. Offentlige
myndigheder kan ikke forvente, at
borgerne uden videre forstår myndig-

Unge orker ikke skat.dk
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Figur 4: Regeringens succes-historie
på nettet: Selvbetjeningssiden
skat.dk anvendes af 75 pct. af
borgerne. Nogle ældre og mange
unge bruger den ikke.
Kilde: Skat.
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Digitale incitamenter og tvang i det offentlige
Offentlige myndigheder anvender meget forskellige incitamenter for at få flere borgere til at anvende digital selvbetjening.
Kommunernes Landsforening og Økonomistyrelsen under
Finansministeriet undersøger nu, om det skal være obligatorisk for borgerne at benytte digitale løsninger på fire områder: Ansøgning om optagelse i daginstitution, ansøgning om
barselsdagpenge, ansøgning om blåt og gult sygesikringsbevis og anmeldelse af flytning. Også andre offentlige myndigheder arbejder for at gøre digital selvbetjening obligatorisk.
Det gælder f.eks. Videnskabsministeriet, som vil gøre digital
ansøgning til en videregående uddannelse obligatorisk.

hedens fagsprog. Det har Skat oplevet.
Hjemmesiden skat.dk fremhæves
ofte som en af det offentliges største
digitale succeser, fordi den har reduceret de fleste borgeres arbejde med
forskudsopgørelser og årsopgørelser
til et minimum. Et stort flertal bruger
hjemmesiden, når de skal rette en oplysning eller på anden måde henvende sig til skattevæsenet.
Der er dog undtagelser. En gruppe
ældre medborgere foretrækker stadig
at tage telefonen, skrive et brev eller
møde op i et skattecenter. Den tendens viser sig overalt i det digitale
landskab og er ikke et særkende for
skat.dk. Det er mere overraskende, at
mange unge også fravælger skat.dk
og foretrækker det personlige fremmøde. Se figur 4.
“Det er helt anderledes problematisk, at så mange unge ikke bruger os.
De har ikke den samme forståelsesverden, som de lidt ældre borgere, der
har prøvet at udfylde deres selvangivelse på papir,” siger Richard Hanlov,
direktør for forretningsudvikling i
Skat.
De unge ved ganske enkelt for lidt
om det at udfylde en selvangivelse til,
at de er i stand til at betjene sig selv i
den forbindelse. De har brug for
bedre forklaringer og vejledning, end
de får på nettet. Det skal der rettes op
på, så alle grupper kan være med.
“Vores sprog har ikke været godt
nok og alt for præget af skattefaglige
termer. Det forstår de unge ikke. De
er ikke engang klar over, hvad restskat
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Men det offentlige kan også lokke borgerne over på de digitale løsninger med andre midler end tvang. Skat.dk tilbød i
de første år de elektroniske brugere kortere sagsbehandling
end borgere, der f.eks. sendte årsopgørelser på papir.
Endelig lukker en del kommuner som f.eks. København
ganske enkelt en del af de kontorer, hvor borgerne tidligere
har kunnet møde op. De er nu samlet på et færre antal borgerservicecentre eller på udvalgte biblioteker.
En del kommuner vil gerne kunne give borgere, der f.eks.
ansøger om byggetilladelse via nettet, en rabat på gebyret.
Det kræver dog en lovændring, før det vil kunne lade sig
gøre.

betyder, nogle mener ligefrem det betyder, de skal have pengene tilbage,”
siger Richard Hanlov.
Skat er midt i et projekt, hvor samtlige 10.000 dokumenter skal skrives
om, så ordvalget tager udgangspunkt
i borgernes verden og ikke i faglige eller bureaukratiske vendinger.
Helt på samme måde som Roskilde
Kommune arbejder Skat på at henvende sig meget personligt til den enkelte borger.
“Vi får hele tiden oplysninger om
borgerne og kan f.eks. se, om der er
ændringer i indkomsten fra den ene
måned til den anden måned. Vi vil
gerne bruge oplysningerne og fortælle den enkelte præcist, hvad de
skal gøre inde på skat.dk,” siger Richard Hanlov.
Digitale medarbejdere og forældre

Herning Kommune har i godt to år
tilbudt forældrene, at de kan skrive
deres børn op til en plads i dagpleje,
vuggestuer eller børnehaver over nettet. Et tilbud, der er udviklet efter en
workshop i samarbejde mellem kommune og borgere.
Ved siden af selve tilmeldingen,kan
forældrene holde øje med, hvilket
nummer de er på ventelisten til en institutionsplads, og man kan også søge
om en friplads over nettet.
“Udfordringen har været at få borgerne til at bruge vores digitale tilbud, og her har medarbejderne haft
en nøglerolle. Når forældrene ringer
ind, henviser de til vores hjemmeside

og er samtidig klar til at guide borgerne gennem den,” siger Kim Nielsen Ranch, afdelingsleder i kommunens borgerservice.
Hvor ingen borgere tastede ansøgning om en plads til deres barn ind på
nettet i 2008, gør næsten alle det i dag.
Samtidig er både de telefoniske og
skriftlige henvendelser faldet markant.
Og som Kim Normann Andersens
regnestykke viser det, så er den ændring en god forretning for kommunen.
“Vi har frigivet nogle ressourcer.
Dem bruger vi så bl.a. til at følge borgere, der glemmer at fortælle, hvis deres indtægt stiger, så de ikke længere er
berettiget til at have en friplads,” siger
Kim Ranch.
Den digitale selvbetjening kan give
borgerne en bedre service, men også
ændre karakteren af den service, kommunen tilbyder sine borgere. Her kan
private nettjenester igen inspirere.
Hvor borgerne i Herning kan skrive
deres barn op til en institution i et bestemt område, arbejder Gentofte Kommune med at tage det næste skridt.
“Vi er på vej med en digital pladsanvisning, hvor borgerne kan booke
en bestemt plads i en bestemt institution. Det bliver lige som at booke en
rejse. Kommunen udbyder pladserne,
og borgerne kommer selv til at vælge,”
siger Annette Ishøy-Rasmussen, der
er chef for Borgerservice i Gentofte
kommune.
Jens Reiermann jre@mm.dk

Alle kræver
effektiviseringer
og besparelser.
Den snak
kan stoppes på
to måder.
Uanset hvordan man klarer sig med et digitaliserings-projekt, skal
snakken om effektivisering og besparelser nok forstumme. Får man
succes, får man ro for en tid. Fejler man, afløses snakken af stormvejr.
For at lykkes med en digitalisering i det offentlige, kræves erfaring og
de helt rette kompetencer.
Hos NNIT er vi specialister i at optimere processer, lette arbejdsgange
og reducere omkostninger i den offentlige sektor. Vi har leveret en
lang række fagsystemer samt borger.dk og lovtidende.dk – til tiden og
til prisen.
Mød os på Digitaliser Danmark 2011 konferencen i Aarhus, eller
kontakt Lars Andersen på 30 79 26 56, hvis du vil høre mere.

Kim Normann Andersen
er professor i anvendt it
ved CBS.

Løsningen på den gordiske digitaliseringsknude
LAD OS BEGYNDE med et par tal for
at kaste lidt lys på digitaliseringen i
det offentlige. Det koster i dag det offentlige 110 kroner at besvare en personlig henvendelse i kommunen,
mens det koster 60 kroner at besvare
en e-mail. Ved at flytte en henvendelse fra personlig henvendelse til email bør vi altså kunne spare 50 kroner. Hvis vi flytter 1 million henvendelser, bliver det til hele 50 millioner
kroner. Men hvad nu, hvis henvendelserne ikke flytter fra personlig henvendelse til e-mail, men at muligheden for at henvende sig per mail i stedet udløser 1 million ekstra henvendelser. Så koster det pludselig den
offentlige sektor 60 millioner kroner
ekstra at bruge e-mail.

“
Der er behov for en omstilling af
digitaliseringen til bedre service
med en mindre ressourceindsats.

Digitalisering kan bruges til at nedbringe omkostningerne, men digitalisering kan sandelig også anvendes
til øge udgifterne. Det har vi eksempelvis set med brugen af e-konsultationer i sundhedssektoren og den
kommunale administration. Brugen
af e-mail-konsultationer har ikke
mindsket brugen af andre konsultationsformer. Brugen af e-mail i forvaltningen har ikke reduceret kommunikationsomfanget mellem borger
og den offentlige forvaltning. Alligevel er vi tilsyneladende ikke kommet
ud over benovelsen over at spare et
frimærke, når vi sender en mail i ste18 DIGITAL VELFÆRD Tillæg til MM11

det for et brev. Jo flere mails vi sender,
jo flere penge sparer vi, synes melodien at være. Men jo flere mail og jo
mere tid vi bruger, jo flere omkostninger er der.
Der er behov for en omstilling af
digitaliseringen til bedre service med
en mindre ressourceindsats. I min
optik skal tre ting bane vejen for at
løse den gordiske digitaliseringsknude: Robuste selvbetjeningssystemer, fokus på borgernes og virksomhedernes vilje til at nedbringe udgifterne i den offentlige sektor sog endelig partnerskaber med borgerne og
nye “mellemspillere” til at skabe og
drive bedre service.
Der findes allerede robuste selvbetjeningssystemer i den offentlige sektor, men der er langt mellem snapsene. Der er behov for en større bevågenhed på, hvad der virker. I vores
undersøgelser af omkostninger ved at
bruge de forskellige kanaler som f.eks.
personlige henvendelser eller e-mail,
er det mest interessante, at vi har taget
en hel sektor med bukserne nede: De
ved ikke, hvad det koster at bruge de
forskellige kanaler, de har ikke konkrete strategier om at prioritere en kanal frem for en anden, og de har på
den måde indirekte pådraget sig et
overforbrug af offentlige midler.
Borgerne og virksomhederne bør
aktiveres og bringes til at se den offentlige sektors digitalisering som et
fælles projekt. Så meget mere bemærkelsesværdigt er det, når den offentlige sektor anstrenger sig til yderste
for at overbevise borgerne om det
hensigtsmæssige i at bruge omkostningslette kanaler som eksempelvis
selvbetjening for at kommunikere

med den offentlige sektor, når de selvsamme borgere flokkes til billige og
gode tilbud på nettet. Borgerne kan
og vil bruge de digitale kanaler, men
den offentlige sektor har været for
vaklende og har underspillet brugen
af tvang og lukning af kanaler.
Endelig er der et behov for at slippe
nye forretningsmodeller løs. En mulig
vej er mere aktivt at mobilisere mellemhandlere, sætte offentlige data i
spil og lade borgerne selv klare en
række opgaver gennem de sociale onlinemedier. Lykkes det, er der måske
slet ikke behov for, at den offentlige
sektor bruger ressourcer på onlinemedier, der oplyser borgerne om
overnatningsmuligheder i skoven, cykelruter på Lolland eller vejrforholdene fem meter nede ad vejen.
Bedre service for færre midler kan
ikke alene skaffes ved at den offentlige sektor lægger sig i selen ved at
bruge robuste selvbetjeningsløsninger og aktiv kanalpolitik. Vejen til at
skabe øget innovation går også ad en
tredje vej, hvor borgerne og digitale
mellemhandlere skaber involvering
og innovation. Det har vi set på det
private marked, og vi må tro at budgetklemmen i den offentlige sektor i
hvert fald delvist kan løses ved at tro
på borgernes egen måde at finde vej
på nettet.

Nye lærerkompetencer er nøglen
til den digitale folkeskole
HOVEDPUNKTER
• It er et vigtigt værktøj til at forbedre den danske folkeskole, mener 90 pct. af medlemmerne i Mandag Morgens skolelederpanel
• Den største barriere for digitalisering bliver ikke teknologi, men
teknologiske kompetencer, mener eksperter og praktikere
• Lærerne skal uddannes til nye undervisningsformer og en ny
rollefordeling mellem underviser og elev

IT KAN BLIVE en vigtig løftestang
for effektivitet og faglighed i den danske folkeskole. Det er det klare budskab fra Mandag Morgens skolelederpanel. Næsten 90 pct. af skolelederne
mener, at digitalisering kan forbedre
folkeskolens effektivitet og resultater.
Et stort flertal af skolelederne investerer da også flere penge i it end for fem
år siden. Stadig går langt, langt hovedparten af pengene til hardware,
mens lærernes efteruddannelse kun
udgør en lille post på it-budgettet. Se
figur 1.
Alligevel er der lang vej igen for at
realisere visionen om den digitale folkeskole.
Dels er teknikken stadig en barriere. Som KL tørt udtrykker det i sin
nye digitaliseringsstrategi, er udstyret
mange steder “vanskeligt at benytte,
når f.eks. netværk ikke fungerer”.
Dels investeres milliarderne primært i hardware. Men det er slet ikke
teknologien, der er den afgørende
faktor for at udbrede it i undervisningen. Det er lærernes kompetencer, der
bliver den vigtigste forudsætning for
at omstille folkeskolen til den digitale
tidsalder. Sådan lyder det samstemmende budskab fra de forskere, skolefolk og it-leverandører, Mandag

Morgen har talt med.
“Det er ikke nok at se på nye medier som isolerede enkeltelementer.
De skal indgå i en ny didaktisk sammenhæng, og det kræver uddannelse
og efteruddannelse,” siger Cathrine
Hasse, professor ved Institut for læring ved Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole, Aarhus Universitet.
“Lærerne skal orkestrere teknologien og vide, hvad de vil bruge den til.
Det vigtigste foregår i lærernes
hjerne,” siger David Garde-Tschertok,
pædagogisk uddannelseschef hos Microsoft.
Hvis ikke der skabes fokus på lærernes kompetence, risikerer de digitale investeringer at floppe.
“Vores erfaring er, at hvis man
glemmer efteruddannelse og opkvalificering af lærerne og alene fokuserer på teknologi, er projektet dødsdømt,” siger Jacob Kragh, der er direktør i Lego Education.
Det er derfor helt afgørende, at den
halve milliard kr., som regeringen har
øremærket til digitalisering af undervisningen, ikke blot bruges på nye
computere, smartboards osv. Ender
de penge som investeringer i it, er der
stadig et stort behov for opkvalificering af lærerne.

“Vi siger, at børnene er de digitale
indfødte. Derfor kræver det et ret seriøst løft af lærernes kompetencer,
hvis de fortsat skal kunne sætte en
retning for de nye elever. Derfor håber jeg, at pengene også bliver brugt
på lærernes kompetencer,” siger Jacob
Kragh.
Nye lærerroller

De børn og unge, der er født siden
midten af 1980’erne, erobrer med stor
nysgerrighed og selvfølgelighed nye
digitale teknologier og sociale medier.
Deres brug af nettet er ofte langt mere
intuitiv og mindre forbeholden end
de voksne generationers.
Mandag Morgens rundspørge til
panelet af skoleledere viser, at lederne
er mere end klar over de nye mediers
store betydning for de unge. 93 pct. er

Skolelederpanelet
Mandag Morgens skolelederpanel består af 400 skoleledere fra folke- og friskoler over hele landet. Panelet modtager med jævne mellemrum rundspørger og
invitationer til dialog om sektorens udfordringer og
muligheder.
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overvejende enig eller helt enig i, at
mobiltelefoner, sociale medier og
computerspil bør være en del af undervisningsmaterialet.
I undervisningssituationen kan elevernes “superbruger”-adfærd ofte
støde sammen med lærernes mere distancerede tilgang. Det skaber en helt
ny udfordring: Underviseren er ikke
altid den mest kompetente person i
klasselokalet. På nogle områder vil
elever have tilegnet sig langt flere
praktiske digitale kompetencer end
de fleste lærere.
“Børn og unges medieforbrug og
mediekompetencer er en massiv udfordring for lærerne og for skolen.

Skolerne investerer i it
Er digitalisering en god metode til at effektivisere og
forbedre folkeskolens resultater?, pct.
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Figur 1: Det store flertal af skolelederne mener, at it
forbedrer effektivitet og resultater. Men de investerer
mere i maskiner end i kompetencer.
Note: N=151.
Kilde: Mandag Morgen.
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Reaktionen må ikke blive en modkultur, hvor digitale medier skubbes ud i
periferien af undervisningen. Den
skal forholde sig til den virkelighed,
eleverne befinder sig i og navigerer i,”
siger Kasper Koed, lærer på Maglehøjskolen i Gentofte og it-didaktisk konsulent på professionshøjskolen UCC.
Birgitte Holm Sørensen, formand
for Medierådet for Børn og Unge og
professor ved Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole, vurderer, at det kan
bane vej for en markant ændring i undervisningen, hvor rollefordelingen
mellem læreren og eleverne ændres
radikalt.
“Nogle af børnene vil have it-kompetencer på et højere niveau end læreren. Her må læreren trække på elevernes kompetencer og inddrage dem i
undervisningen.”
Lærerens rolle kommer i nogle tilfælde til at ligne projektlederens funktion på mange videnarbejdspladser.
“Den store udfordring lige nu er,
hvordan lærerne kan omsætte deres
viden og elevernes kompetencer i en
ny måde at organisere og planlægge
undervisningen på,” siger Birgitte
Holm Sørensen.
Men det er samtidig vigtigt at
kende begrænsningerne i den måde,
eleverne bruger nettet.
Jacob Kragh fra Lego Education
mener ligefrem, at den vigtigste digitale kompetence har et helt klassisk
skær over sig.
“Børnene skal forholde sig kritisk
og reflekterende til den måde, de arbejder på digitalt. Hvis ikke de kan
det, får de meget svært ved at holde et
oplæg for deres sidemand og fortælle,
hvad de har gjort undervejs,” siger
han.
Dette perspektiv er rent faktisk en
af lærernes pædagogiske spidskompetencer, ikke mindst i kraft af deres
uddannelse. Jacob Kragh understreger, at den kun kan aktiveres på itområdet, hvis lærerne selv er fortrolige med de digitale muligheder og
faldgruber.
Differentieret undervisning

De digitale medier vender ikke bare op
og ned på rollefordelingen mellem læ-

rere og elever, men lægger også op til
helt nye måder at tilrettelægge undervisningen på. Blandt andet giver det
mulighed for at differentiere undervisningen, så stærke og svage elever kan
arbejde med det samme stof på forskellige niveauer og forskellige medier.
“Eleverne har behov for at genkende
deres egen verden i skolen. Og deres
verden er ikke analog, men digital. Det
giver læreren mulighed for at differentiere undervisningen i forhold til
drenge og piger. Drengene kan f.eks.
undersøge og udforske fakta og fremstille en faktabog i undervisningen,” siger David Garde-Tschertok.
En undersøgelse, der er gennemført
i Københavns Kommune i skoleåret
2009-2010, viser, at der har været meget positive erfaringer med at inddrage
digitale medier i undervisningen.
“Eleverne udtrykker entydigt større
lyst til at arbejde med de pågældende
fag. De fleste elever er aktive hele tiden.
Undersøgelsen viser eksempler på elever, der får eller styrker deres interesse
for fagområder, som de måske er mindre dygtige til [...] Eleverne får flere
læringsstile til deres rådighed og forstærker deres integration af viden om
de digitale muligheder, som de kender
fra fritiden,” hedder det i rapporten.
Undervisningsdifferentiering indebærer dog også en ny rolle for lærerne, der i højere grad skal fungere
som igangsætter for elever med kompetencer på meget forskellige niveauer.
Her halter skolernes undervisningsmateriale noget efter visionerne.
Kun hver tredje skoleleder i Mandag
Morgens rundspørge er overvejende
enig i, at undervisningsmaterialet er
digitalt, mens hele 62 pct. er overvejende uenige.
Inspiration fra Norge

Trods de positive erfaringer går det
meget langsomt for de danske skoler
med at tage de digitale muligheder til
sig. Hvor folkeskolens udvikling i almindelighed bæres frem af engagerede lærere, finder man slet ikke en
tilsvarende bottom-up-tendens inden
for digital undervisning. Der er meget
store forskelle fra den ene skole til

den anden og i nogle tilfælde også fra
den ene kommune til den anden.
Det bekymrer Birgitte Holm Sørensen, der fremhæver, at alle elever
bør forlade folkeskolen med gode digitale færdigheder.
“Man kan ikke klare sig uden digitale kompetencer, hverken som borger, som kulturmenneske eller på arbejdspladserne. Derfor bør de digitale
kompetencer have samme grundlæggende status som evnen til at læse,
skrive og regne,” siger hun.
I Norge har man siden 2005 ligestillet digitale kompetencer med
andre grundlæggende færdigheder.
Ifølge Ola Erstad, professor i pædagogik og teknologi ved Pedagogisk
Forskningsinstitutt under Universitetet i Oslo, har det sat markante spor
blandt skolernes ledelser, i lærerkorpset og ikke mindst på læreruddannelserne. “Tidligere var der meget store
forskelle. Nu er variationen mindre,
fordi alle skal forholde sig til den
samme norm,” siger han.
Han påpeger dog, at man stadig
mangler at tage næste skridt.
“Mange lærere opfatter de digitale
kompetencer meget snævert – som et
spørgsmål om at kunne skrive på en
computer eller søge informationer på
nettet. Der er behov for en langt bre-

dere opfattelse af, hvad digitale færdigheder kan indebære”, siger Ola Erstad.
“Der er forskel på at kunne bruge en
computer og omsætte det i undervisningen. Computeren er ikke bare en
skrivemaskine, men åbner helt nye,
kreative muligheder for læreren og for
eleven,” siger Birgitte Holm Sørensen.
Digital kompetenceudvikling

Cathrine Hasse advarer mod at tro, at
digitale undervisningskompetencer
kommer “af sig selv”, i takt med at yngre lærere overtager ældre læreres
plads.
“Amerikanske undersøgelser fortæller os, at de yngre lærere nok er langt
mere fortrolige med de digitale medier
end deres ældre kolleger. Men de er
også meget kritiske over for, hvordan
de digitale medier kan anvendes i forhold til læring og pædagogik.”
Hun ser det som afgørende, at lærerne uddannes i teknologiforståelse –
evnen til at koble teknologien til de
mål, læreren opstiller for sin undervisning.
“Det store spørgsmål er, om teknologierne kan hjælpe os til at få en bedre
skole og uddanne eleverne til at begå
sig i en omskiftelig og globaliseret verden. Jeg tror, det vil ændre mange
menneskers opfattelse af skolen, hvis

Digital frontløberskole
En massiv satsning på it har gjort Rugkobbelskolen i Aabenraa til en af landets
eliteskoler. På en opgørelse, som CEPOS har lavet af “undervisningseffekten” –
skolernes evne til at hæve elevernes faglige niveau – indtager den kommunale
folkeskole en 11.-plads blandt 1.134 danske skoler. Dermed haler den tæt ind
på top 10, der ellers er domineret af hovedstadens privatskoler.
Rugkobbelskolen har ligesom mange andre danske skoler investeret i smartboards, dokumentkameraer, computere og trådløs adgang. Men den har også taget næste skridt og er begyndt at arbejde systematisk med nye it-baserede læringsformer. Skolen har udviklet nye undervisningsformer for de enkelte fag,
hvor lærerne producerer en stor del af undervisningsmaterialet. På denne måde
revurderes undervisningen løbende, hvilket engagerer både lærere og elever.
Eleverne er ikke kun modtagere af viden, men også skabere og formidlere. 8.
klasses undervisning i billedanalyse foregår eksempelvis i tre trin. Det første
trin består af et traditionelt oplæg fra læreren. På næste trin skal eleverne i teams lave deres egen billedanalyse på deres notebook, hvor de bl.a. kan manipulere billedet, indtegne det gyldne snit, lave skygger m.v. På sidste trin forbereder grupperne et oplæg om deres produkt, som de kommunikerer videre til de
andre elever.
Skoleleder Lisa Christensen er overbevist om, at det er den nye it-didaktik,
der har højnet det faglige niveau på skolen: “Vi har gode resultater, og vi har bestemt ikke flere ressourcer end andre folkeskoler i Danmark,” siger hun.

Digitale kompetencer, trin for trin
Digitale kompetencer ifølge EU
Basale færdigheder

Åbne software, udføre enkle opgaver (skrive),
gemme oplysninger

Downloading

Downloade oplysninger fra nettet

Søgning

Kunne søge og hente information

Navigation, organisering og klassifikation
Integration
Vurdering
Kommunikation
Samarbejde
Skabelse

Anvende digitale netværk og organisere
information
Sammenligne og anvende information fra
flere kilder
Kritisk evaluering af kilder
Udtrykke sig selv via digitale medier
Samarbejde med andre om digital læring
Skabe nye produkter på forskellige platforme
som computer, mobiltelefon, hjemmesider

Figur 2: Digitale kompetencer spænder fra basale
færdigheder til kreativ og kritisk brug af nye medier.
Kilde: : EU-Kommissionen/OECD 2010: Assessing the effects of
ICT in education.

vi taler om uddannelse, før vi taler om
teknologi,” siger Cathrine Hasse.
Der skal ikke bare sættes ind på læreruddannelserne, men også over for
de lærere, der er i skolen i dag.
Birgitte Holm Sørensen mener, at
digitale undervisningformer også
kalder på en markant ændring i efteruddannelsen af lærerne. Den digitale
kompetenceudvikling skal bringes
tættere på lærernes daglige praksis,
hvis den skal rykke ved de eksisterende rutiner. Det kan kun ske i et
længerevarende forløb, hvor en
gruppe faglærere under ledelse af en
innovator holder hinanden fast på at
afprøve nye læringsformer i undervisningen.
Derfor skal der uddannes innovatorer, dvs., lærere med særligt høje kompetencer i både deres fag som f.eks.
dansk eller matematik og it samt kompetencer i at skabe innovative projekter..
Derudover mener Birgitte Holm
Sørensen, at forskere skal trækkes ind
i udviklingsarbejdet på skolerne og
sammen med lærerne udvikle nye læringsformer og skabe bedre læringsresultater ved at udnytte it.
Jens Reiermann jre@mm.dk
Julie Thaysen jth@mm.dk
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Christine Antorini er
uddannelsesordfører og medlem af
Folketinget for Socialdemokraterne.

Digital værktøjskasse til elever og lærere
I NORGE er brugen af digitale værktøjer blevet en af de fem grundlægende færdigheder i deres “Kunnskapsløft”. Det bør vi også gennemføre i Danmark.
I S-SFs folkeskoleudspil indgår det
som et af 10 indsatsområder for et
løft af fremtidens folkeskole. En sådan indsats skal ikke reduceres til et
spørgsmål om antal pc’er og smartboards. Den digitale skole handler
om “digital dannelse”, dvs. it-baserede
læringsmetoder. Det er beskæmmende, at kommunernes kvalitets-

“
De officielle nøgletal viser, at folkeskolerne er temmelig godt kørende med teknologi. Men i praksis er de langt bagud med at anvende it-baserede undervisningsmetoder. Det er skidt.

rapporter for folkeskolerne netop på
dette punkt alene handler om det, der
kan tælles: antal elever pr. PC.
Socialdemokraterne ønskede i folkeskoleforhandlingerne åbne punkter
i kvalitetsrapporterne, hvor skolerne
selv kunne beskrive, hvordan de f.eks.
udvikler elevernes – og lærernes – digitale kompetencer. Men det blev taget af bordet igen, fordi kommunerne
ønskede mål, der kunne kvantificeres. – bakket op af regeringens uddannelsesordførere, der ønskede tal,
som kunne sammenlignes på tværs af
skolerne.
De officielle nøgletal viser, at folkeskolerne er temmelig godt kørende
med teknologi. Men i praksis er de
langt bagud med at anvende it-base22 DIGITAL VELFÆRD Tillæg til MM11

rede undervisningsmetoder. Det er
skidt.
“
Lad os sætte et ambitiøst udviklingsprogram i gang for
it-baserede undervisningsmetoder.

UNDERVISNING FRA ELEV TIL ELEV

• Ingen tvivl om at uddannelse og efteruddannelse af lærerne skal op.
Men vi kan ikke vente på næste generation af lærere, og vi har eksperterne allerede nu i it, nemlig eleverne. Lad ældre elever hjælpe med
at undervise yngre elever som itundervisningsassistenter sammen
med lærerne, og etabler it-lærer- og
skolenetværk, som bl.a. Randersgade Skole har gjort.

Lad os sætte et ambitiøst udviklingsprogram i gang for it-baserede
undervisningsmetoder. Her er tre
bud:
INTERNATIONALISERING

• Med de sociale medier og internettet er der helt nye muligheder for
venskabsklasser, kultur- og samfundsforståelse og at lære fremmedsprog både i skrift og tale. Det
gælder globalt mellem amerikanske, kinesiske og danske klasser –
men også mellem danske, norske
og hollandske klasser, som f.eks
Emdrupskolen har gjort. Og mellem Nørrebro-skoler og Ringkøbing-skoler.
SPECIALUNDERVISNING I KLASSEN

• Lad elevernes digitale pennalhus indeholde standardprogrammer inden for f.eks. tekst til tale, så ordblinde og elever med læseproblemer
– og de elever, der ganske enkelt lærer bedre ved at lytte – har de nødvendige digitale redskaber fra dag ét
i folkeskolen. I dag skal man udskilles som et problem-barn, før man
får adgang til en it-rygsæk eller særlig specialundervisning.

Værktøjskasse
Der skal ske et markant løft i
kvaliteten af undervisningen gennem en større udnyttelse af digitale redskaber og en omlægning
af de nuværende lærings- og undervisningsformer. Bedre undervisningsdifferentiering tættere
feedback mellem lærer og elev,
nye læringsformer uafhængige af
tid og sted er blot nogle af de
mange muligheder en øget digitalisering vil medføre. S og SF vil
derfor gennemføre en digital revolution i folkeskolen, hvor alle elever og lærere udstyres med en digital værktøjskasse i form af
f.eks. en bærbar pc. Skolebibliotekerne har en væsentlig rolle i
forhold til at styrke børns it- og
læsefærdigheder. Lærerne skal
uddannes i it-baserede undervisningsmetoder, der skal integreres
i fagene og udvikles gennem
f.eks. e-læring, spil og internettet.
Kilde: S-SFs skoleudspil: En ny
start for folkeskolen.
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Sundhedsteknologi giver
større ansvar til patienter
HOVEDPUNKTER
• It rummer et stort potentiale for den pressede sundhedssektor
• Telemedicin flytter overvågning og behandling fra sygehuse og læger til patienterne selv
• En række eksempler på succesfulde projekter demonstrerer gavnlige effekter ved at give borgerne større ansvar for egen behandling
• Det er afgørende at forstå teknologiens konsekvenser for opfattelsen af omsorg og redefineringen af de faglige roller

SUNDHEDSSEKTOREN er det velfærdsområde, hvor man er længst
fremme med digitalisering og afprøvning af nye teknologiske løsninger.
Det drejer sig om alt fra forsøg med
vaskerobotter over fælles databaser
med patientdata, til at patienter kan
følge med i deres egen helbredstilstand i eget hjem via personligt måleudstyr. De nye løsninger giver patienter selv et langt større ansvar for
deres eget behandlingsforløb end tidligere.
Erfaringerne fra en række projekter
er lovende og viser, at potentialet for
øget kvalitet af velfærden for borgerne og lavere ressourceforbrug for
det offentlige er stort. Men det er afgørende at få medarbejderne i frontlinjen engageret i projekterne, hvis de
skal blive en succes.
Teknologi i sundheds- og plejesektoren kan være med til at løse en af
det danske velfærdssamfunds helt
store udfordringer: En befolkningsudvikling med langt flere ældre, et stigende antal patienter med plejekrævende kroniske sygdomme, en forventet arbejdskraftmangel inden for
de nærmeste år og en stadig mere
24 DIGITAL VELFÆRD Tillæg til MM11

presset økonomi.
Et af de vellykkede projekter finder
man i Aalborg. Her har man med det
såkaldte projekt Telekat opbygget et
digitalt netværk, hvor en gruppe patienter med nedsat lungefunktion
ikke længere skal vente på hjemmesygeplejersken, når de skal måle deres
lungers funktion og deres iltoptag i
blodet. Med enkelt betjent udstyr står
de selv for målingerne, der ofte gentages flere gange på en dag. Patienterne måler også puls og vægt og har
med en skridttæller fulgt, hvor meget
de bevæger sig. Ansvaret er i høj grad
rykket fra sundhedssektoren til patienten selv.
Telekat-projektet har været i gang
siden januar 2008 og afsluttes til juni
næste år. I alt 130 patienter har deltaget i projektet. Her i slutningen af
projektforløbet betegnes Telekat som
en succes med bred forankring i ledelsen, hos medarbejderne og blandt
patienterne. Region Nordjylland er på
den baggrund klar til at fortsætte projektet i stor skala og regner med at
inddrage mellem 2.000 og 3.000 patienter.
Telekat tager udgangspunkt i pati-

enterne i deres eget hjem og i samarbejdet med den kommunale hjemmesygepleje. Målet er, at patienterne
overtager en del af ansvaret for deres
egen behandling, og redskabet er forskellige typer af måleudstyr, der er let
at betjene. Det enkelte apparat i borgerens hjem sender så målingerne videre til fire forskellige aktører: Hjemmesygeplejersken, hospitalet, den
kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger via en særlig Telekatportal. Se figur 1.
Positive effekter

Hjemmesygeplejerske Kirsten Sloth
har deltaget i projektet og anerkender
Telekats positive effekter.
“Jeg kan se, hvordan patienterne
har fundet kapaciteter frem, som jeg
ikke troede, de havde,” siger Kirsten
Sloth, der både har erfaret, at en patient har undgået indlæggelse som
følge af projektet, og at andre er kommet tidligere i behandling hos egen
læge, simpelthen fordi patient og
hjemmesygeplejerske tidligere har
haft adgang til afgørende data.
Netop patientens egen adgang til
de mange forskellige data har haft en

overraskende stor, motiverende effekt.
“Når en af mine patienter ryger en
cigaret, kan de med det samme se, at
iltindholdet i blodet falder, og det har
en forebyggende virkning,” siger Kirsten Sloth: “Telekat har rykket ved patienternes livsstil, og det er ellers noget af det allersværeste.”
Lige præcis det kan være afgørende
for de patienter, der indgår i et projekt
som Telekat. Det giver langt større
muligheder for at påvirke patienternes adfærd i det daglige, end den traditionelle behandling på sygehuset eller i lægens praksis gør det. Det mener Birthe Dinesen, der er adjunkt
ved Institut for Sundhedsvidenskab
og Teknologi ved Aalborg Universitet,
initiativtager til og ankermand for Telekat-projektet.
“Lægerne kan ikke gøre mere for
vores patienter med medicinsk behandling. Det hjælper mest, hvis patienterne begynder at holde sig i lidt
bedre form,” siger hun.
Effekten af Telekat er direkte målbar: Foreløbige opgørelser viser, at der
er sket meget store fald i antallet af
genindlæggelser på hospitalet, mens
flere af patienterne til gengæld oftere
besøger deres egen læge. Den udvikling er helt i overensstemmelse med
et af de grundlæggende principper i
den seneste sundhedsreform, der
handler om at flytte behandling fra de
dyre, specialiserede enheder på hospitalerne og ud til de praktiserende
læger, der i den sammenligning er et
billigere alternativ.
Udfordrer fagligheden

Ud over en række – forventelige –
tekniske vanskeligheder med at få de
mange forskellige it-systemer til at
tale sammen på kryds og tværs, så har
Telekat også været en faglig udfordring for hjemmesygeplejen. Teknologien rykker ved personalets selvforståelse, hvor omsorg står centralt.
Men hvordan passer kolde maskiner
og netværk sammen med varme
hænder?
“Vi har ikke været vant til teknologi i hjemmesygeplejen og var i starten meget bekymrede for om tekno-

logien ville fylde det hele, så vores
møde med patienten kom til at
handle alt for meget om tal og alt for
lidt om, hvordan vores patienter
havde det,” siger Kirsten Sloth.
Og netop sammenstødet mellem
en hævdvunden og en ny opfattelse af
omsorg har været genstand for særlig
opmærksomhed i projektforløbet,
fordi hjemmesygeplejerskerne har
skullet udvikle og definere nye roller
i deres arbejdsfunktioner som følge af
projektet.
“Teknologien flytter rigtig meget
rundt på de kendte rutiner. Hjemmesygeplejerskerne har skullet acceptere, at patienterne har fået mere ansvar, og at de selv har fået nye opgaver
i forhold til patienterne,” siger Birthe
Dinesen.
Undervejs har hun arbejdet med
særlige rollespil, hvor professionelle
skuespillere i samarbejde med de involverede hjemmesygeplejersker spillede de nye situationer mellem patient og hjemmesygeplejerske igennem.
Det er afgørende at få personale på
alle niveauer engageret og aktivt med
i projekterne, hvis den nye teknologi
skal blive en succes. Teknologien griber som nævnt dybt ind i de daglige
rutiner og hele den faglige selvforståelse, og der er tale om en omstilling,
som de skal rustes til at håndtere. Det
gælder ikke mindst blandt sygeplejersker og SOSU-assistenter, der i rollen
som frontpersonale skal benytte de
nye løsninger i dagligdagen. Kernebegrebet for sundheds- og plejepersonalet er omsorg, og det får ny betydning med indførelsen af velfærdsteknologi. For hvordan hænger robotternes kolde teknik og de varme
hænders omsorg sammen?
På plejecentret Præsthøjgaarden
under Horsens Kommune har man
indledt forsøg med brug af en vaskerobot til de ældre. Områdeleder Lene
Offersen er meget bevidst om, hvordan vaskerobotten påvirker de faglige
roller.
En traditionel opfattelse af omsorg
indebærer, at plejepersonalet “gør alting eller for meget for de ældre”,
mens ny teknologi omdefinerer opga-

Sundhed på serveren
Informationsudveksling i Projekt Telekat

Patientens hjem

Telekat

Hjemmesygeplejerske

Sundhedscenter

Praktiserende
læger

Sygehuse

Figur 2: Patienter og sundhedsfagligt personale i Aalborgs
Telekat-projekt tapper data fra patientmålinger fra en
fælles server.
Kilde: Birthe Dinesen.

ven til “at hjælpe beboerne med at beholde deres færdigheder og gøre dem
i stand til selv at have kontrol over deres eget liv,” mener Lene Offersen.
“Her på centret har vi arbejdet meget med tankegangen hos både mig
selv som leder og plejepersonalet. Det
er vigtigt, for vi skal ændre vores
måde at tænke omsorg på, hvis vi skal
arbejde med den nye teknologi,” siger
Lene Offersen.
Hun ser klare fordele ved vaskerobotten. Den giver beboerne større
magt over eget liv, og den kan aflaste
medarbejdernes tunge, glatte flytninger, når de skal vaske en beboer. Det
er afgørende at holde fokus på det nye
omsorgsbegreb og ikke den nye teknologi.
Succes med implementering af de
nye løsninger afhænger samtidig af, at
medarbejderne i dagligdagen oplever
dem som enkle og nemme at bruge.
For mange problemer med maskiner,
der ikke er enkle at betjene, eller itsystemer, der giver besværligt ekstraarbejde, skaber modstand, der kan
være svar at nedbryde senere.
Krav til organisation og ledelse
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skellige sundhedsfaglige aktørers indsats. En særlig opgave er derfor at opbygge et samarbejde på tværs af de
forskellige funktionelle enheder, der i
dag bidrager til et typisk behandlingsforløb. Det er altså ikke nok at få udstyr og systemer til at tale sammen –
man skal også have mennesker til at
tale sammen.
“Vi har et fragmenteret sundhedssystem, og derfor har vi brugt det første halve år i projektforløbet til at tale
os ind på hinanden. Folk i hver deres
funktion har skullet tænke på tværs
og være med til at udvikle et fælles
behandlingstilbud til patienterne,” siger Birthe Dinesen.
Dette er lettere sagt end gjort, fordi
de forskellige aktører organiserer deres arbejdsprocesser på hver deres
måde. Birthe Dinesen ser et behov for
interorganisatorisk ledelse for bl.a. at
etablere en fast ledelse af samarbejdet
mellem de forskellige aktører. Her er
det afgørende, at få en proceskonsulent eller en facilitator med ind for at
sikre succes, mener hun. Det bliver et
indsatsområde i regionens kom-
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mende storskala-projekt.
På Regionshospitalet i Horsens har
man også set indad og fokuseret på at
udvikle nye arbejdsgange for at få
nyudvikling og innovation til at fungere. Hospitalet er udnævnt som innovationsplatform for Region Midtjylland og vandt i 2010 Mandag Morgens Innovation Cup som den mest
innovative offentlige arbejdsplads.
“Anvendelsen af ny teknologi
handler først og fremmest om, hvordan ens organisation fungerer. Hvis
ikke ledelsen prioriterer innovation
helt i top, kan man godt glemme alt
om innovation,” siger Birgitte Bigom
Nielsen, innovationskonsulent og
projektleder ved Regionshospitalet i
Horsens.
Det indebærer bl.a., at ledelsen aktivt støtter medarbejdere, når de
fremkommer med deres ideer. Kan
der følges op på ideerne, skal der følges op på dem. Der er bl.a. oprettet en
særlig afdeling, der skal sikre innovation på hospitalet.
Regionshospitalet i Horsens har
blandt andet deltaget i udviklingen af

det interaktive hospital, der erstatter
whiteboards med store trykfølsomme
skærme, så medarbejdere hurtigt kan
hente relevante informationer om aktuelle patientforløb på hospitalet.
Et andet eksempel på progressiv
brug af it-løsninger i sundhedssektoren er den fælles læge-database DAKE. Her kan landets praktiserende læger videndele data om sygdomsforløb
og behandlinger. Det er en fordel for
lægerne, der kan søge inspiration og
information, når de står i deres egen
praksis med en konkret diagnose på
en patient. Men derudover giver
DAK-E patienterne mulighed for selv
at følge deres sygdoms- og behandlingsforløb og måleresultater af f.eks.
blodsukkeret. Med udgangspunkt
heri kan patient og læge så i fællesskab aftale mål for blodsukkeret, der
skal overholdes, og som kan tjekkes
af begge parter løbende via DAK-E.
Jens Reiermann jre@mm.dk

Birgitte Josefsen er medlem af
Folketinget og sundhedspolitisk
ordfører for Venstre.

Teknologi er vejen frem for sundhedsektoren
REGERING OG REGIONER har afsat
godt 41 milliarder kroner til nyt sygehusbyggeri, og kampen om, hvem og
hvordan de mange penge skal anvendes, er i gang. På forhånd er det aftalt
at der ved nybyggeri skal anvendes 25
pct. af pengene til inventar og teknologi, og 20 pct. der, hvor det handler
om renoveringer.
For mig er det afgørende at de
mange midler ikke kun går til mursten, men også til sundhedsteknologi.
Stigende ældreandele og livsstilssygdomme betyder markant flere
kroniske patienter, og af hensyn til
borgernes livskvalitet og for at undgå
himmelflugt i sundhedsomkostningerne, er det vigtigt at kunne tilbyde
fjernmonitorering og fjernbetjening
af disse stadig større patientgrupper.
Også af hensyn til forebyggelsen af
sygdomme er det vigtigt, at borgerne
aktivt inddrages og tager ansvar for
overvågning af eget helbred.

“
For mig er det afgørende, at de
mange midler ikke kun går til mursten, men også til sundhedsteknologi.

Sygehusets fremtidige rolle bliver
derfor at være et center for ambulant
undersøgelse og behandling samt en
alarmcentral, som praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle
til enhver tid skal kunne trække på
via internet og webløsninger.
Telemedicin praktiseres allerede i
dag, men kan anvendes i langt højere
målestok, end vi gør. Det er derfor
min forventning, at “den nye medi28 DIGITAL VELFÆRD Tillæg til MM11

“
Tænker vi 10-15 år
frem i tiden, vil den
teknologiske udvikling
bidrage med helt nye
muligheder, der forbedrer kvaliteten. Der
vil f.eks. være fuld-automatiske
operationsrobotter, telemedicin og
automatisk diagnosticering.

cin- teknologien” udbredes og anvendes lige så naturligt som de i dag
kendte behandlingsmuligheder.
Ny mikroelektronik er kommer til
og gør det unødvendigt at skære i patienterne, når de skal opereres. Kan
det anvendes, skal det anvendes.
Computermodeller af hjerter og knæ
understøtter vanskelige operationer.
Og fjernbetjeningen kan udvikles til
at omfatte dialyse i eget hjem og
andre behandlinger, som ellers har
krævet sygehusindlæggelser.
Tænker vi 10-15 år frem i tiden –
svarende til tidshorisonten for de
store sygehusbyggerier – vil den teknologiske udvikling bidrage med helt
nye muligheder, der forbedrer kvaliteten. Der vil f.eks. være fuldautomatiske operationsrobotter, telemedicin
og automatisk diagnosticering.
Sundhedsteknologien er den eneste
vej mod at indfri både borgernes forventning om undersøgelse og behandlingsgarantier og ønsket om at
undgå uacceptable høje sundhedsomkostninger.
Jeg ser en fremtid, hvor Danmark

er verdens fyrtårn på udviklingen af
nye sundhedsteknologiske løsninger,
og hvor vi har udviklet den komplette
elektroniske patientdatabase, hvori
alle borgere og sundhedsaktører
kommunikerer med hinanden, og
hvor igennem borgerne får redskaber
til at forebygge sygdomme, for den
mest kvalificerede behandling, og i
vidst mulig udstrækning får pleje og
omsorg i eget hjem.
“
Jeg ser en fremtid
hvor Danmark er verdens fyrtårn på udviklingen af nye sundhedsteknologiske løsninger

Det pragmatiske
sowarevalg
HOVEDPUNKTER
• Open source er i fremgang i det offentlige. I 2010 brugte 68 pct.
open source, i 2009 var andelen 52 pct.
• Internationale erfaringer med open source er blandede, og flere
steder er myndigheder ligefrem begyndt at skifte open source-løsninger ud med Microsofts Officepakker
• IT- og Telestyrelsen mener, at konkrete businesscases og behovsanalyser bør afgøre valg af software i det offentlige

SiDen 1990erne har der været en
ophidset diskussion i offentligheden,
om den offentlige sektor burde skifte
Microsofts Office-pakker og software
ud med forskellige former for open
source-software som bl.a. Linux og
Open Office udviklet på frivillig basis
af et net af engagerede entusiaster
fordelt over hele verden.
Der har været udkæmpet et stort
ideologisk slag mellem tilhængere af
de lukkede koder og standarder versus tilhængerne af åbne koder og
standarder, og undervejs har europaKommissionen pålagt Microsoft at gå
over til åbne standarder i europa.
Fronterne har undervejs været
hårdt trukket op, og mange har fået
den opfattelse, at open source godt
nok kunne sikre store økonomiske
besparelser på budgettet, men kun for
særligt indviede eller erfarne brugere.
De seneste danske og internationale erfaringer er mere tvetydige. På
den ene side har open source-programmerne rystet noget af det nørdede af sig, på den anden side er det
langtfra altid, at open source-løsningerne er en god forretning.
i begyndelsen af marts meddelte
det tyske udenrigsministerium f.eks.,

at de skifter fra open source styresystemet Linux tilbage til det licensbetalte Windows fra Microsoft. Årsagen
var problemer med at få programmer
til at fungere sammen og at få medarbejderne til at bruge softwaren effektivt. i norge og island har kommunerne Sarpsborg og reykjavik foretaget et tilsvarende skridt og er vendt
tilbage fra en open source kontorpakke til den licensbetalte pakke fra
Microsoft. i Sarpsborg hævder kommunen, at de kan spare et tocifret
millionbeløb på beslutningen.
Udmeldingerne står i kontrast til
Danmark, hvor open source – som
f.eks. styresystemet Linux, browseren
Firefox og kontorpakken Open Office – er kraftigt på fremmarch. Den
seneste opgørelse over det offentliges
brug af it fra Danmarks Statistik viser,
at et stort flertal på hele 68 pct. af de
fleste offentlige myndigheder nu anvender open software i en eller anden
form. Det er særligt de store kommuner med mere end 40.000 indbyggere
og staten, der trækker brugen af open
source op. i de store kommuner bruger 77 pct. open source, i staten er det
70 pct., mens 55 pct. bruger open
source i kommuner med færre end

40.000 indbyggere. Se figur 1.
Dermed har open source-software
for alvor bidt sig fast som det, manager og teknologirådgiver Michael
Kandel i rambøll Management kalder et alternativ for langt de fleste offentlige myndigheder.

Flere offentlige bruger open source
Myndigheders brug af open source software, 2006 –
2010, pct.
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Figur 1: Stadigt flere offentlige myndigheder anvender
open source i form af kontorpakker, browsere eller styresystemer. I det samlede billede har udviklingen taget fart
fra 2009 til 2010.
Note: 2010: N=205, heraf har 71 pct. svaret. 2009: N=204, heraf
har 74 pct. svaret. 2008: N=206, heraf har 79 svaret.
Kilde: Danmarks Statistik: Den offentlige sektors brug af it 2008,
2009, 2010.
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Open source passer ikke med andet
Barrierer for brug af open source-software, 2010 pct.
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Figur 2: 72 pct. af de offentlige myndigheder opfatter det
som en barriere, at open source software ikke er tilpasset
til anden software, nemlig fagsystemerne.
Note: 2010: N=205, heraf har 71 pct. svaret.
Kilde: Danmarks Statistik: Den offentlige sektors brug af it 2008,
2009, 2010.

“Der er sket et hop frem i brugen
af open source, og det kan meget vel
være sket af økonomiske grunde. når
krisen melder sig i kommunerne og
de andre offentlige institutioner, så
tæller alle forbeholdene over for open
source pludselig mindre end benhårde hensyn til besparelser,” siger
Michael Kandel.
Det kan forklare, at brugen af open
source nu også omfatter kontorpakker. indtil nu har open source først og
fremmest fundet vej til it-systemernes baglokaler, hvor uddannet personale har haft kompetencer til at håndtere f.eks. et styresystem som Linux.
nogle myndigheder har undervejs
erfaret, at det kan være en god forretning at skifte fra licensbetalt software
til open source. et eksempel er Københavns Politi, der har sparet, hvad
der svarer til tre ekstra patruljevogne
ved at skifte fra Microsofts kontorpakke til open source-software på de
omkring 200 pc’er og bærbare computere, der ikke er koblet op på Politiets interne netværk.
“Vi er ikke stødt på problemer i
forbindelse med brugen af Open Office,” siger Jesper Bangsgaard, it-chef
hos Københavns Politi.
Københavns Politis brug af open
source på de 200 computere er et første resultat af den gennemgang af Politiets brug af software, rigspolitiet nu
er i gang med. Det store spørgsmål er
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her, om politiet kan gentage Københavns Politis succes på de computere,
der er forbundet i politiets interne
netværk.
Udfordringen for politiet er her,
som for andre myndigheder, at få
kontorpakkerne til at spille ordentlig
sammen med de andre it-systemer,
som organisationen anvender.
i det tyske udenrigsministerium
oplevede man således, at der var for
dårlig funktionalitet og for dårligt
samspil i en ren open source-løsning
til, at man ville fortsætte den hidtidige
strategi. Og den svenske rikspolitistyrelse har siden 2007 forfulgt en mixed source-strategi, hvor man har reduceret licensomkostninger og udgifterne til serverhardware, men har
fastholdt indkøb af closed sourcekontorpakker til medarbejdernes
desktopcomputere.
rigspolitiet afslutter sin analyse til
sommer.
Billig i anskaffelse- dyr i drift?

i iT- og Telestyrelsen opfordrer kontorchef for Center for Digitalisering,
Cecile Christensen, institutionerne til
at lave grundige analyser af, om det
kan betale sig at skifte den ene pakke
og softwareløsning ud med den anden.
“Man skal selvfølgelig tænke sig
godt om, før man skifter. i nogle tilfælde vil en open source-løsning være
en rigtig god idé, men i andre tilfælde
er det måske ikke hensigtsmæssigt.
Den enkelte institution skal gøre sig
klart, hvilken type af sagsbehandling
man arbejder med og vurdere, hvilken løsning der passer bedst til opgaven,” siger Cecile Christensen.
hos Københavns Politi var analysen, at open source-softwaren først og
fremmest skulle anvendes til tekstbehandling og i et vist omfang også regneark. Der var tale om mere enkle opgaver, som gav en god business case
for at skifte. Men, det er ikke alene
opgavens kompleksitet, der skal indgå
i en business case-analyse. Det er også
afgørende, om systemerne har en ordentlig funktionalitet og kan fungere
sammen i et mere komplekst it-miljø.
“Det nytter ikke, at medarbejdere
eller sagsbehandlere sidder og kigger

ud i luften, fordi deres open sourceprogram måske ikke kan tale ordentligt sammen med de andre programmer, myndigheden anvender, så det er
vigtigt at overveje integrationen til de
øvrige systemer,” siger Cecile Christensen.
Lige præcis den type af problemstilling topper, når Danmarks Statistik
spørger de offentlige ledere til barrierer for brugen af open source. 72 pct.
udpeger netop tilpasningen til fagsystemer som en barriere Se figur 2.
et valg af software må bygge på en
rent økonomisk vurdering og på en
detaljeret analyse af de enkelte brugeres behov. Jo mere komplekse opgaver, der skal løses, des større kan behovet være for ikke bare at
downloade open source gratis fra
nettet, men også at få løbende support til den gratis software fra en leverandør. Jo mere support der er behov for, des hurtigere forsvinder en
eventuel besparelse ved at skifte.
Open source-løsninger behøver nemlig ikke at være de billigste, hvilket erfaringerne fra den norske kommune
Sarpsborg også viser. i nogle tilfælde
er open source endt med at være dyrere, fordi der løber ekstra udgifter til
service og konsulenter på i vedligeholdelsen af systemet.
“Man skal overveje brugen af open
source og være sikker på, at besparelserne ikke bliver spist op af andre udgifter undervejs. Det kan være udgifter til servicering eller det kan være,
fordi man kan miste noget af sin effektivitet,” siger Michael Kandel.
han mener derfor, at hver enkelt
institution må overveje sit valg af
software, der nærmest skal skræddersyes til behovene. Det kan føre til
brug af open source, men også til at
open source udskiftes til fordel for licensbetalt software. han opfordrer til
en pragmatisk og evidensbaseret tilgang, hvor man omhyggeligt analyserer institutionens faktiske behov,
medarbejdernes kompetencer, og
samspillet mellem organisationens itsystemer, helt på linje med det arbejde rigspolitiet nu er i gang med.
mm@mm.dk
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Den oﬀentlige sektor
er en guldgrube af data
HOVEDPUNKTER
• Offentlige data har et milliardstort indtjeningspotentiale, konkluderer ny rapport
• Større åbenhed om offentlige data kan bane vej for nye forretningsmodeller, offentlige besparelser og personaliseret velfærd
• Myndighederne ved sjældent, at de sidder på guld for milliarder
• Juridiske hensyn blokerer for at udnytte det fulde potentiale

Danmarks offentlige sektor

sidder på en guldmine af digitale milliardværdier, der bare venter på at
blive aktiveret. alene i energi- og byggebranchen er der et markedspotentiale på mellem 4 og 20 milliarder kr.
årligt, hvis offentlige data blev sat fri.
i banksektoren er der et rent effektiviseringspotentiale på omkring 500
millioner årligt. og i medicinalindustrien er der ligeledes milliardgevinster at hente, hvis branchen kunne få
adgang til patientdata og information
om medicinforbrug.
Det er nogle af konklusionerne i en
ny rapport, “kvantificering af værdien
af åbne offentlige data”, som konsulentfirmaet Zangenberg & Company
har lavet for it- og telestyrelsen, og
som udkommer i dag.
med en af de mest digitaliserede
offentlige sektorer råder Danmark
over meget store og detaljerede datamængder. Vi har registre med data
overalt, fra indkomst- og skatteforhold, patienter og diagnoser, undervisning og forskning, sociale ydelser,
til veje, biler, boliger, husdyr, energiforbrug, kriminalitet og meget mere.
Disse data er alle nødvendige for at
kunne drive den offentlige sektor.
men en stor del af dem har også
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andre anvendelsesområder og stort
kommercielt potentiale. i dag er kun
et fåtal af de mange informationer tilgængelige for offentligheden.
et af formålene med rapporten er
netop at gøre opmærksom på det
store potentiale, der faktisk ligger
gemt i de offentlige data. “Den største
barriere er i virkeligheden, at de offentlige myndigheder ikke selv ved, at
de faktisk sidder med en mængde information, der har potentiale til at
skabe innovation og vækst,” siger specialkonsulent i it- og telestyrelsen
Cathrine lippert, der har været tovholder på rapporten.
Lavthængende frugter

Undersøgelsen er blevet til i regi af
initiativet “offentlige Data i spil”, som
har som formål at gøre det nemmere
for erhvervslivet at få adgang til offentlige data.
man har bedt repræsentanter for 6
udvalgte brancher – banksektoren,
forsikringsbranchen, detailhandlen,
energisektoren, medicinalindustrien
og turisterhvervet – om at komme
med deres egen vurdering af indtjeningspotentialerne i at få adgang til
offentlige data.
Det er langtfra alle potentialer, der

kan indløses. f.eks. er bank- og medicinalsektorens kommercielle interesse for personfølsomme data ikke
noget, det offentlige kan eller vil imødekomme.
initiativet handler om at stille de
uproblematiske informationskilder til
rådighed, som udgør langt størsteparten af de offentlige data. i eU-regi
regner man med, at alle eU-landenes
samlede offentlige data udgør udviklingsmuligheder for 27 milliarder
euro.
energisektoren vil f.eks. kunne
have stor værdi af adgang til personlige data om en ejendoms beboere
koblet med information om boligens
alder, konstruktion og isolering. i medicinalindustrien ligger potentialet i
at få identificeret og udvalgt patienter
til de tidligere faser af kliniske forsøg
for nye lægemidler. Besparelsen, hvis
man kan stoppe et lægemiddel inden
den bekostelige “fase 3”, løber op i adskillige milliarder kroner.
“næste skridt er at se på, hvilke
data der overhovedet kan bringes i
spil. Det er de mange data, som overhovedet ikke indeholder personhenførbare oplysninger. De må betragtes
som interessante lavthængende frugter, som Danmark med fordel kan hø-

ste,” siger Cathrine lippert.
Forretningsmodel og vækst

Det er stadig kun få virksomheder
herhjemme, der baserer deres forretning på offentlige data, og størstedelen af de ideer, der er udsprunget af
initiativet offentlige Data i spil, centrerer sig om forskellige former for
brugerservice, nogle i den kuriøse afdeling som f.eks. applikationen “find
det nærmeste toilet”, der kombinerer
offentlige data og kortoplysninger.
Det er dog også eksempler på virksomheder, der har formået at udvikle
reelle forretningsmodeller, der både
skaber vækst i lokalområdet og har
potentiale til at blive en international
eksportsucces. Det er f.eks. tilfældet
med Husets Web – en online-energiberegner, der gør det muligt hurtigt at
få overblik over de steder, hvor de
danske husejere kan hente besparelser hjem på deres energiforbrug.
når brugeren indtaster sin adresse,
dykker applikationen ned i Bygningsog Boligregistret efter offentlige data
om husets opførelse, varmesystem og
kvadratmeterstørrelse. Derefter svarer ejeren på 25 simple spørgsmål om
huset, hvorefter svarene konverteres
til konkrete anbefalinger om energioptimering ud fra ca. 100.000 bagvedliggende datasæt omkring husbyggeri i Danmark. systemet sender
derefter en gratis vejledende energihandlingsplan inkl. finansieringsbudget til husejerens mailadresse.
i øjeblikket arbejder man desuden
på at etablere samarbejde med banker, så applikationen– med brugerens
tilladelse – kan hente oplysninger om
husejerens lån og lave endnu mere
præcise finansieringsplaner.
“ideen er at tænke på tværs og i
helheder og samle al den data, der allerede eksisterer om en husejer, så
man kan lave den mest målrettede
vejledning – selvfølgelig kun med
husejerens accept,” forklarer idemanden og direktør i Husets Web, rudi
kragh.
forretningsmodellen er baseret på
partnerskaber mellem kommuner,
forsyningsselskaber og det lokale erhvervsliv i form af banker og hånd-

værksvirksomheder. alle har en interesse i at nedsætte energiforbruget
i husene og sætte gang i renovationsprojekter, men ingen kan løse opgaven alene, fordi initiativet i sidste
ende ligger hos husejeren. Derfor betaler de hver en licens til Husets Web
for at udbyde servicen, som er renset
for annoncer og produktnavne, hvilket betyder at kommunen har lov til
at informere borgerne om tjenesten.
Borgerne kan til gengæld benytte
ydelsen gratis og er derfor langt mere
tilbøjelige til faktisk at opsøge viden
om deres energiforbrug.
“Det her er ikke bare en brugerservice eller en sjov applikation, men en
reel forretningsmodel, som er god for
miljøet og skaber vækst i lokalområdet,” siger direktør rudi kragh.
Hver gang en husejer investerer
100.000 i f.eks. isolering, tjener kommunen og staten omkring 40.000 på
skatter og momsafregning. med et
markedsgrundlag på omkring en
million parcelhuse i Danmark løber
de samlede offentlige indtægtsmulig-

heder op i 40 milliarder kr.
6 kommuner deltager allerede i
projektet, og rudi kragh er i dialog
med yderligere 84 – stort set samtlige
danske kommuner. Derudover har
han kontakt til flere delstater i australien, der har vist interesse for at
lave en udgave af energiberegneren.
“Vi tænker Danmark som et testområde, hvor vi kan udvikle modellen, som principielt vil kunne eksporteres til alle lande. Det særlige er netop kombinationen af innovativ brug
af offentlige data og partnerskaber
mellem en række offentlige og private
aktører,” siger rudi kragh.
Elektroniske papirkartoteker

Det er ikke kun de private virksomheder, der kan profitere på større
åbenhed omkring de offentlige data.
Processen kan også føre til nye tjenester, der bidrager til at løse myndighedsopgaver uden ekstra arbejde for
myndigheden.
f.eks. kan oplysninger om ledige
pladser på de videregående uddan-

Personlige data
Personlige data kan overordnet forstås som en digital track record af alt, en
person skaber eller foretager sig online. Personlige data dækker over en
lang række typer oplysninger, f.eks. den enkeltes:
• Digitale identitet i form af navn, e-mail adresse, telefonnummer, fysiske
adresse, demografiske information osv.
• Forhold til andre mennesker og organisationer i form af online-profiler og
kontaktlister.
• Onlineaktivitet, interesse og adfærd såsom oplysninger om, hvor man er,
hvad man klikker på, hvad man søger efter, browserhistorik og kalenderdata.
• Kommunikationsdata såsom e-mails, sms’er, telefonsamtaler og meddelelser på sociale netværk.
• Medieproducerede indhold, som forbruges og deles på nettet, f.eks. lydfiler, foto og video.
• Finansielle data i form af pengetransaktioner, bankkonti og kreditkortoplysninger.
• Sundhedsoplysninger såsom sygdomshistorie, medicinforbrug, recepter og
sundhedsforsikringer.
• Institutionelle data fra staten, kommunen, uddannelsesinstitutioner eller
arbejdsgiver.
En stor del af den samlede datamængde er tilvejebragt frivilligt, ved at individer deler informationer om sig selv, f.eks. når de opretter en profil på et socialt medie eller afgiver kreditkortoplysninger ved køb på internettet. Men oplysningerne kan også være genereret gennem registrering af individers adfærd, uden at de frivilligt har ladet sig registrere – f.eks. gennem såkaldte
cookies.
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nelser anvendes af private til at udvikle tjenester, som gør det let for
dem, der ikke er kommet ind på
drømmestudiet, at finde en anden
uddannelse. sådanne løsninger ville
ikke koste universiteterne eller Videnskabsministeriet noget, men forbedre udnyttelsen af de tilgængelige
studiepladser og dermed fremme institutionens interesser.
ifølge kaare Brandt Petersen, der er
ph.d. i anvendt matematik og forretningsrådgiver i sas institute, et softwarefirma med speciale i business intelligence, kan potentialerne ved at
åbne offentlige data være endnu
større, end den nye rapport peger på
– også internt i den offentlige sektor.
“Vi er slet, slet ikke kommet særlig
langt med udnyttelsen af data. Potentialet er helt enormt, og man kan slet
ikke med sin fantasi udtømme mulighederne,” siger han.
selv om den offentlige sektor er
nået langt med digitalisering i bred
forstand, hænger mange myndigheder ifølge kaare Brandt Petersen fast
i en forældet opfattelse af, hvad data
er. man har gjort papirkartotekerne
elektroniske, men endnu ikke formået at udnytte værdien i at have
store mængder af detaljeret information samlet.
f.eks. er der ifølge den nye rapport
et uforløst potentiale på mindst 350
millioner kr. om året i forbindelse
med identificering og afsløring af socialt bedrageri. i øjeblikket er indsatsen overvejende initieret af anmeldelser fra andre borgere i kommunen –
såkaldte adressesager. men kommunen råder allerede selv over mange
data, der kan bruges mere proaktivt
til at håndtere udfordringen.
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“Der er stadig en udbredt angst for
datamining i Danmark. Det opfattes
f.eks. mindre indgribende, at nogle
mennesker står i lufthavnen og laver
stikprøvekontrol, end at nogle computere sammenkører information om
borgerne. Det er jo egentlig lidt paradoksalt,” siger kaare Brandt Petersen.
Personaliseret velfærd

De offentlige data kan også bruges til
at udvikle mere målrettede og personaliserede velfærdsydelser.
men den eksisterende data- og registerlovgivning spænder ofte ben for
nye innovative velfærdsløsninger, mener karsten fogh Ho-lanng, der er
Cto i nnit – et firma, der leverer
rådgivning, udvikling, implementering og drift af it-løsninger. ifølge
ham er der behov for at udtænke nye
løsninger, der gør os i stand til at udnytte den eksisterende information
om borgerne meget mere – også inden for de eksisterende lovrammer.
“Hvad nu, hvis de personlige data,
vi allerede har givet det offentlige,
blev anvendt til at give os relevant information? teknologisk er der en
lang række muligheder, som vi slet
ikke udnytter strategisk,” siger han.
et eksempel er den offentlige portal
borger.dk. Det offentlige har allerede
en masse oplysninger om den enkelte.
alligevel ser startsiden ens ud for alle.
i stedet kunne informationen være
meget mere målrettet, så man – hvis
man f.eks. loggede på fra sit sommerhus i rørvig – med det samme blev
præsenteret for information, der var
relevant for den givne kontekst, f.eks.
om affaldssortering eller vandforsyning.
et andet eksempel er, når man rin-

ger 112. i dag skal man i telefonen oplyse, hvem man er, hvor man er samt
selv huske at fortælle eventuelle
usædvanlige forhold. Det burde ifølge
karsten fogh Ho-lanng være muligt
at registrere stedoplysninger via gPs
og i øvrigt indhente oplysning fra
borgerens sygejournal, så man med
det samme kunne se, at borgeren
f.eks. havde et hjerteproblem og sørge
for at tage højde for det allerede i ambulancen.
it- og telestyrelsen understreger,
at det slet ikke er initiativets vision –
hverken nu eller på længere sigt – at
åbne diskussionen om de personfølsomme data, som rummer en lang
række etiske og juridiske problemstillinger. men den diskussion bør man
være klar til at tage, hvis man skal forløse det innovative potentiale, påpeger karsten fogh Ho-lanng.
“Personlige data er noget, der anvendt rigtigt kan skabe stor værdi,
både kommercielt og når det gælder
velfærd,” siger karsten fogh Holanng. “men det kræver, at man får
knækket de etiske og juridiske vanskeligheder, og at beslutningen om,
hvilke data der må deles og samkøres,
kommer tilbage til borgeren,” siger
han.
Carolina Kamil cka@mm.dk
KILDE:
ZAGENBERG & COMPANY FOR IT- OG TELESTYRELSEN:
“KVANTIFICERING AF VÆRDIEN AF ÅBNE OFFENTLIGE DATA”,
UDKOMMER I DAG.

Danmark kan lære af
den digitale supermagt Singapore
HOVEDPUNKTER
• Singapore er i en klasse for sig, når det handler om at udnytte it i
den offentlige sektor
• Men succesen handler mere om commitment end om teknologi
• Eksperter mener, at Danmark bør lade sig inspirere af Singapores
kompromisløse tilgang til videndeling, brugerinvolvering og problemløsning

DANSKE BORGERE og virksomheder har som få andre i verden taget it
til sig, og det har bragt Danmark i top
på de internationale it-ranglister. Helt
anderledes forholder det sig med det
offentliges brug af it. Her er Danmark
ikke placeret i superligaen, men i første division.
I World Economic Forums årlige
ranking af nationers brug af it, ligger
Danmark på en samlet tredjeplads.
Men på de otte indikatorer, der vedrører offentlige instutioner og myndigheder ligger vi et pænt stykke nede
i feltet. Singapore scorer seks af de
otte mulige førstepladser. Se også figur 1.
På den noget mere specialiserede
rangliste fra japanske Waseda Universitet, der blev offentliggjort i midten
af sidste måned, deler Danmark 10.pladsen med Storbritannien. Ranglisten, der udelukkende fokuserer på egovernance, har i tre år haft Singapore på førstepladsen.
Forklaringen på Singapores toppræsentation ligger et stykke tilbage i
historien. Ø-staten forfulgte sin første
it-strategi i perioden 1980-1985, næsten ti år før Dybkjær-udvalget i 1994
for første gang formulerede en vision
for Danmark som informationssamfund.

Netop evnen og viljen til at se langt
frem i tiden og på det grundlag udpege udfordringer og muligheder er
et særkende for Singapore.
“Strategisk set er Singapore meget
overlegne. De har gjort sig helt klart,
hvad de skal leve af, og hvordan de
skal bruge it og digitalisering for at
opnå deres mål. I Danmark har vi
placeret it i en afdeling et sted – i Singapore er det en krumtap i deres udvikling,” siger Marie Munk, vicedirektør i IT- og Telestyrelsen.
Singapores BNP pr. indbygger er
halvanden gang det danske, og trods
det høje niveau, fortsætter væksten i
et misundelsesværdigt tempo. Forventningen er en BNP-vækst på 4 pct.
i 2011 – dobbelt så meget som i Danmark.
Det får stribevis af danske beslutningstagere, med statsminister Lars
Løkke Rasmussen i spidsen, til at valfarte til Singapore for at afkode opskriften. De fleste vender fascinerede – og lidt skræmte – tilbage.
“Der er en fremdrift og udviklingshastighed i Singapore, der gør mig
nervøs for, hvad jeg kommer til at se,
når jeg besøger Singapore igen om
fem år,” siger Jens Krieger Røyen,
chefrådgiver i Den Digitale Taskforce
under Økonomistyrelsen, der netop

nu forbereder Danmarks fjerde nationale digitaliseringsstrategi.
Et stop i auditoriet hos Neo Boon
Siong, professor ved Nanyang Business School under Nanyang Teknologiske Universitet, er obligatorisk, hvis
man vil studere Singpores it-mirakel.
Hans forskning i og viden om, hvordan Singapore anvender it som strategisk redskab til at opnå politisk fastlagte mål, høster anerkendelse over
hele verden. Det er ikke tilfældigt, at
det er klynge- og konkurrenceevneguruen Michael Porter fra Harvard
University, der har skrevet forordet til
Neo Boon Siongs seneste bog, Dynamic Governance. Porter mener, andre
lande kan lære af showcasen fra et
land, der næsten drives som en forretning og nogle gange omtales som
“Singapore Inc”.
“Vi tror ikke på, at vi kan leve af
fortidens succeser. Vi opstiller hele tiden nye mål for udviklingen af vort
samfund. Nu skal vi gå fra et samfund
baseret på fremstillingsvirksomhed
til at være et globalt center for serviceindustrien,” siger Neo Boon Siong.
I handlingsplanen for at skabe den
“Intelligente Nation 2015”, Singapores
syvende digitaliseringsstrategi, hedder det, at det offentlige skal stille sig
i spidsen for omstillingen af økono21. mar ts 2011 35

Singapore bedst til e-regering
Singapores og Danmarks rangordning på tre hovedområder
It-parathed
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else af it effektivitet med at af fremtids- avanceret
fremme it vision teknologi

Figur 1: Singapore er verdens førende it-nation. Landet scorer særlig højt på sin
strategiske vision om fuld integrering af it i udviklingen af offentlig administration og service.
Note: WEF-rater ud fra hårde data og nationale survey. Skalaen går fra 1 til 6 med 6 som højeste
score på et givent område.
Kilde: MM/WEF, 2010.

miske nøglesektorer, forvaltningen og
samfundet gennem avanceret og innovativ brug af informations- og
kommunikationsteknologi.
Embedsmænd og politikere i Danmark og de fleste andre vestlige lande
har nøjagtig samme visioner som den
singaporeanske regering. Forskellen
er bare, at singaporeanerne handler
meget konsekvent på den overordnede analyse og forbinder den med
konkret politikudvikling på en lang
række områder.
“Vi udpeger først det problem, vi
vil løse. Så gør vi alt for at løse det,” siger Neo Boon Siong.
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Innovation for brugernes skyld

Evnen til at udpege et mål er derfor
kun første trin i den tretrins-strategi,
der kendetegner Singapores tilgang til
samfundsudvikling. Som Neo Boon
Siong formulerer det, handler det om
thinking ahead, thinking again og
thinking across.
I centrum for det hele står landets
borgere og de virksomheder, der slår
sig ned i Singapore. Hvis ikke strategien skaber resultater for dem, har
den ingen værdi. Derfor er den også
kendetegnet ved en høj grad af brugerinvolvering.
“Vi er nødt til hele tiden at tænke

mål og processer om igen, fordi verden hele tiden ændrer sig, og ikke
mindst fordi teknologien hele tiden
skaber nye muligheder. Her er feedback fra borgere og virksomheder afgørende,” siger Neo Boon Siong.
Den konsekvente brugerinvolvering er et af de elementer i Singapores
politikudvikling, der inspirerer Marie
Munk i IT- og Telestyrelsen.
“De er i særlig grad gode til at inddrage brugerne. De mener, at hvis
ikke brugerne kan lide at bruge det,
de laver, så nytter det ikke noget,” siger hun.
I arbejdet med at udforme og hele
tiden revidere politikken henter Singapores embedsmænd hele tiden inspiration andre steder. Når professor
Neo Boon Siong taler om at tænke
“på tværs”, skal det tages meget bogstaveligt. Der skal hentes inspiration
fra andre ministerier, fra private virksomheder eller fra myndigheder i
andre lande. Singapore selv henter
best practice, hvor de finder den.
“Vi kan lære af alle. Jeg tror, at mellem 70 og 80 pct. af vores politik bygger på erfaringer, vi har overført fra
andre dele af vores egen administration eller fra andre lande,” siger Neo
Boon Siong.
Singaporeanerne har f.eks. overført
et servicekoncept fra et biludlejningsfirma til deres jobcentre. Det betyder,
at borgerne ikke trækker et nummer,
men registrerer sig, når de kommer,
og derefter bliver de kaldt hen til en
ledig medarbejder med navns nævnelse.
Der er dog ikke tale om rent plagiat. “Vi lærer, men vi kopierer ikke.
Vi krydser en mental grænse for os
selv, når vi henter inspiration over
hele verden. Det er den måde, hvor vi
hele tiden udfordrer os selv; den
måde, hvor vi forhåbentlig hele tiden
kan forbedre vores praksis på,” siger
han.
Direktør i Rambøll Management
Ejvind Jørgensen, der har studeret
Singapore tæt, mener, at Danmark
har ufattelig meget at lære.
“Vi siger, vi er gode til at dele viden
her i Skandinavien, men i Singapore
gør de det helt konsekvent. De ganger

en dansk indsats med to eller tre og
er utrolig stolte, når de har kunnet
hente inspiration hjem og drejet og
tilpasset den, så den passer til deres
brug. Der er jo ingen offentlige ledere
i Danmark, som vil prale af, at de har
hentet inspiration udefra, når de præsenterer en ny udvikling. I Danmark
tror vi alt for tit, at vores egne ideer er
de bedste,” siger Ejvind Jørgensen.
Et dansk survey blandt it-ledere i
det offentlige viser, at de betragter videndeling som en hovedforudsætning for best practice – men at kun de
færreste tager konsekvensen af den
erkendelse. Se figur 3.
Roadpricing siden 1998

Der er utallige områder, hvor Danmark kunne hente relevant inspiration i Singapore.
Et eksempel er roadpricing, hvor
bl.a. hollandske problemer med at
indføre et sådant system har fået VKregeringen til at “skynde sig langsomt” med at implementere det herhjemme.
I Singapore blev roadpricing indført i 1998. Når professor Neo Boon
Siong skal forklare, hvorfor Singapore
er verdens absolutte foregangsland,
når det gælder roadpricing, begynder

han sin fortælling med landets fysiske
rammer. Singapores 5 millioner mennesker råder over et samlet areal på
Bornholms størrelse. Skulle motorveje udbygges med et ekstra spor i
hver retning, kan enhver borger forstå, at det efterlader mindre arealer til
andre formål. Derfor gælder det om
at reducere trafikken og ikke bare udbygge vejene.
Regeringen har fremanalyseret udviklingen i trafikken frem til 2020 og
lagt sig fast på en strategi, der fastholder roadpricing og samtidig udbygger
den kollektive trafik. Målet er, at 70
pct. af al trafik i myldretiden i 2020
skal ske med kollektiv transport.
Roadpricing-modellen fungerer sådan, at et beløb trækkes fra et betalingskort, når en bilist kører på bestemte tidspunkter og bestemte
strækninger. Brugeren kan vælge
mellem flere betalingsløsninger, men
en mulighed er at bruge den kollektive trafiks rejsekort, EZ-link, som betalingskort, når han eller hun sætter
sig ind i sin bil i myldretiden. Rejsekortet, der bygger på teknologi fra
Sony og Motorola, har fungeret i det
meste af et tiår. Herhjemme er et rejsekort stadig under udvikling.
“Vi kunne lære af Singapores måde
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Figur 3: Singapores offentlige
it-politik tager udgangspunkt i
fremtidige udfordringer og bygger på
løbende feedback fra borgere og
virksomheder.
Kilde: MM på baggrund af Neo Boon
Siong.

at løse problemer på. Vi forsøger os
med lignende konsekvens og tempo i
Danmark, men alt for sjældent,” siger
Klaus Kvorning Hansen, direktør i
PenSam og formand for Dansk IT.
Han fremhæver de store brobyggerier
som et internt dansk forbillede. Her

It – også for sjov
Den danske pensionsgigant ATP har en no-nonsense-hjemmeside,
hvor borgeren kan hente information om de forskellige ordninger, ATP
administrerer. ATPs pendant i Singapore, Central Provident Fund, har
en helt tilsvarende afdeling på sin hjemmeside. Men på fanen ved siden af kan man klikke sig ind på en interaktiv del med beregnere og
spil. Hjemmesiden er et eksempel på, at enkle og engagerende bruger-interfaces er en integreret del af Singapores måde at bruge it på.
I Waseda Universitetets årlige ranking ligger Singapore dog kun nummer to på dette område. Her er USA en klar nummer et.
I USA er spil og underholdning også en del af indsatsen, når det
gælder seriøse problemer som for eksempel behandlingen af overvægt eller diabetes. Langt de fleste og mest behandlingskrævende
sygdomme handler om den enkeltes livsstil. Den kan selv ikke den
bedste læge rette op på alene.
“Det er ikke altid sjovt at leve sundt. Det er derfor, vi gør alt, hvad
vi kan, for at gøre det sjovt og har ændret behandling og terapi til et
spil.” Sådan sammenfatter Adam Bosworth, tidligere direktør for
Google Health, forretningsmodellen for sin nye virksomhed KEAS. “Et
besøg hos en læge tager i gennemsnit tolv minutter, så det vigtigste
er det, der sker mellem besøgene hos lægen,” siger Adam Bosworth.
I de lange perioder mellem besøgene skal der virkelig ske noget. I

2010 har 24 millioner amerikanere diabetes 2, og fortsætter udviklingen som nu, vil 140 millioner amerikanere have diabetes 2 i 2050.
Langt de fleste voksne amerikanere og danskere ved godt, at motion og sunde kostvaner har afgørende betydning for sundheden. Alligevel kommer læger og sygeplejersker på en af deres vanskeligste
opgaver, når de skal overbevise en patient om, at han skal ændre
livsstil for at påvirke udviklingen af sin sygdom i en positiv retning.
Problemet er, at det ikke altid er lige sjovt at skulle tænke på gulerødder og løbeture frem for fastfood eller bløde lænestole. “Folk orker
ikke at høre om noget, der først får en effekt om et år, så vi tilrettelægger vores programmer på ugebasis,” siger Adam Bosworth.
Ingen ved endnu, om KEAS’ forretningsmodel rent faktisk får patienter til at ændre adfærd. Det skal først dokumenteres. Men britiske
undersøgelser giver en indikation på, at teknologi og personaliseret
viden kan få patienter til at ændre adfærd. De britiske forskere viser,
at brugen af skridttællere og sammenligning af data fra dag til dag
kan få patienter til at bevæge sig mere. Bare den meget enkle mulighed for, at patienterne kan måle og sammenligne dagens data med
gårsdagens og sidste uges data, får patienter til at gå mere og længere.
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blev beslutningen om at løse bestemte
trafikale problemer, da den først var
truffet, udført på trods af løsningens
omfang og kompleksitet.
Et andet eksempel på Singapores
løsningsorienterede approach handler
om fejlmedicinering.
I Danmark er fejlmedicinering årsag til mere end 5 pct. af alle sygehusindlæggelser. Og når embedslæger
besøger landets plejehjem, noterer de
altid problemer. Håbet er, at et nyt
medicinkort kan reducere fejlmedici-

nering.
Singapore har udviklet et system
med stregkoder, så medicin til hver
eneste patient kun udleveres efter
kontrol af både stregkode på medicin
og patientens armbånd. Et system, der
har reduceret fejlmedicinering på
landets sygehuse til næsten nul.
Igen er det problemet og problemløsningen, og ikke teknologien, det
handler om. “Når jeg besøger Singapore, kommer jeg ikke tilbage med et
teknologifix, men med inspiration fra

et land, der virkelig bruger sin vision
aktivt. Det er grundlaget for landets
politik. Og it er en naturlig del af deres “forretningsudvikling”, siger Marie
Munk fra IT- og Telestyrelsen.
Jens Reiermann jre@mm.dk
REFERENCER:
• NEO BOON SIONG OG GERALDINE CHEN (2007): DYNAMIC GOVERNANCE, IMPERIAL COLLEGE PRESS..
• “INTELLIGENT NATION 2015”, WWW.IDA.GOV.SG
• WORLD ECONOMIC FORUM 2010: GLOBAL INFORMATION
TECHNOLOGY REPORT 2009-2010.
• WASEDA UNIVERSITY: WORLD E-GOVERNMENT RANKING
2011, WWW.WASEDA.JP.

Hessen – Europas Singapore
DEN TYSKE DELSTAT Hessen er
med sine 6 millioner indbyggere tæt
på at blive Europas svar på Singapore.
Her beskæftiger it-industrien omkring 100.000 medarbejdere, og store
firmaer med tyske Siemens og amerikanske Cisco i spidsen har placeret
udviklingsafdelinger her.
Selv om Tyskland ikke når op på
Singapore-højder i Waseda Universitetets årlige ranking, henter landet en
god placering, når det gælder anvendelsen af it. I Tyskland kan borgere og
virksomheder f.eks. ringe til 115, et
fælles telefonnummer for alle offentlige myndigheder og her få hjælp til,
hvem og i hvilken forvaltningsdel, der
kan hjælpe.
Delstatsregeringen har modtaget
flere priser for sine it-løsninger og
har vedtaget en “E-Government Masterplan 2009-2014”, der skal opfylde
tre målsætninger. Her begynder Hessen med teknologien, dens udvikling
og anvendelse, fortsætter med effektivisering af sagsbehandling og administration og slutter med en tredje
målsætning om at tilbyde borgere og
virksomheder flere og forbedrede digitale serviceydelser.
Helt som i Singapore handler det
om brugernes behov, udvikling af et
erhvervsliv med udgangspunkt i it og
en effektiv offentlig forvaltning.
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Undervejs i processen har delstatsregeringen sammen med et af
Tysklands teknologiske institutter,
Fraunhofer-Instituttet für Arbeitswirtschaft und Organisation, og en af
Microsofts tyske partnere, Combionic, analyseret administrative rutiner
for virksomheders kontakt med det
offentlige.
Baggrunden for analysen er delstatsregeringens ønske om at flytte fokus for dens virke fra lovgivning, administration og sagsbehandling til
serviceydelser med udgangspunkt i
borgernes og virksomhedernes behov. Rapporten taler direkte om en
grundlæggende ændring i delstatsregeringens selvforståelse.
Et eksempel er ansøgningen om at
holde åbent om søndagen – en proces, hvor virksomheden tidligere
skulle taste løs på flere forskellige
hjemmesider og derefter vente 6 arbejdsdage på svar. Selv om virksomheden havde tastet oplysningerne ind
på de forskellige hjemmesider, kunne
de ikke overføres fra det ene system
til det andet internt i delstatens forvaltningsgrene. Oplysningerne skulle
manuelt tastes ind flere gange for at
skabe det overblik, en afgørelse bygger på.
Analysen viser, at de ansatte anvendte mere end 400 forskellige pro-

grammer i deres daglige arbejde. De
mange forskellige programmer var
teknisk set ikke i stand til at udveksle
de nødvendige informationer på
tværs af de afdelinger, hvor de blev
anvendt.
Det betød både, at medarbejderne
brugte tid på at taste data ind flere
gange undervejs i sagsbehandlingen,
og at det var svært at holde styr på,
hvor langt administrationen som en
samlet enhed var med sagsbehandlingen.
Nu kan de indtastede oplysninger
fra virksomheden automatisk overføres mellem administrationens forskellige afdelinger. Det har reduceret
de administrative omkostninger markant, og svartiden er reduceret fra de
6 arbejdsdage til en enkelt dag.
“Vi har forbedret servicen over for
vore brugere, så de ikke skal vente så
længe på et svar. Samtidig er administrationen forenklet, og det giver også
besparelser,” siger dr. Uwe Grüner,
projektleder i Hessens indenrigsministerium.
Jens Reiermann jre@mm.dk
KILDE:
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO (2008): WIRTSCHAFTLICHKEIT UND INTEROPERABILITÄT DES ‚MODERNEN VERWALTUNGSARBEITSPLATZ (MVAP) AN MUSTERPROZESSEN IM ARBEITSSCHUTZ, WIESBADEN,

Annonce

Vi kommer endnu tættere på!
Danmark er allerede i dag langt med
digitaliseringen af den offentlige sektor. Men spørger man Troels Lindenskov, som er chef for offentlig sektor
i Cisco Danmark, så er mulighederne
langt fra udtømt. Tværtimod mener
han, at der stadig er mange lavthængende frugter tilbage, som kan
plukkes – ikke mindst inden for brugen af videokommunikation.

I fremtiden behøver vi ikke
at rejse langt, når vi skal
mødes med lægen på hospitalet eller sagsbehandleren i kommunen. I stedet
kan vi nøjes med at sætte
os foran pc’en eller at tage
ned på et af de kommunale
borgerkontorer.
TelePresence er nemlig på
vej frem inden for det offentlige, og Troels Lindenskov,
som er chef for offentlig sektor i Cisco Danmark, vurderer, at videokommunikation
bliver et af nøgleordene i
fremtidens digitalisering.

”Ønsket om at digitalisere ved at
centralisere har nogle steder mødt
modstand, fordi man har frygtet at
øge afstanden mellem borgerne
og det offentlige. Video er imidlertid
en løsning på dette problem. Med
video kan man tilbyde en borgernær
service over afstand – ja, sågar
meget lange afstande – i HD-kvalitet,
samtidig med at det offentlige kan
reducere omkostningerne og skabe
større faglige fællesskaber. Derfor
tror jeg, at vi vil se, at brugen af
video bliver den næste store bølge
inden for digitaliseringen af det
offentlige,” siger Troels Lindenskov.

Video i den offentlige
sektor
Han nævner, at der allerede i dag
findes flere gode eksempler på brugen af video i den offentlige sektor
i Danmark. Det gælder eksempelvis
Region Syddanmark, som har indført et videobaseret tolkecenter,
hvorfra regionens tolke kan bidrage
med tolkehjælp via en videoskærm
til hospitalerne. Løsningen har resulteret i, at tolkeressourcerne udnyttes
mere effektivt, fordi tolkene ikke længere skal bruge tid på transport.
Samtidig har løsningen vist sig at

have et potentiale for lægefaglige forbedringer, fordi man minimerer akutsituationer, hvor der ikke er adgang
til tolkning.
”Med TelePresence kan man udnytte
ressourcerne langt mere effektivt,
fordi der ikke længere skal bruges tid
på transporten. Derfor er der mange
offentlige instanser, der følger erfaringerne fra foregangseksempler som
f.eks. Region Syddanmark med stor
interesse,” siger Troels Lindenskov.
Også byer som Esbjerg og Sønderborg har sat sig på det digitale landkort ved at spare det fordyrende
transportled væk. Domstolsstyrelsen
har nemlig iværksat et pilotforsøg,
så de to byer nu ikke længere transporterer indsatte fra fængslerne
til retssalene, men i stedet lader
vidneafhøringen foregå over video.
Gevinsten er tydelig. To betjente
sparer tilsammen en arbejdsdag,
fordi de indsatte ikke længere skal
transporteres til og fra afhøring, der
i øvrigt ofte ikke tager længere end
et kvarter.
”Både Region Syddanmark og pilotforsøget i Esbjerg og Sønderborg er
cases, hvor man har bragt offentlige
instanser tættere på hinanden gennem video. Men der findes også
eksempler, hvor offentlige instanser
bruger video til at få borgerne tættere på det offentlige – som f.eks. i
Guldborgsund Kommune. Jeg er ikke
i tvivl om, at vi vil se begge modeller
vinde større udbredelse inden for
de kommende år,” siger Troels
Lindenskov.

Cisco er verdens førende leverandør af netværksteknologi, der ændrer måden, som mennesker kommunikerer og samarbejder på. Mere information kan findes på
www.cisco.dk eller www.cisco.com
Cisco Systems, Inc. For alt indhold gælder copyright© 1992-2011 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Ejvind Jørgensen er direktør i
Rambøll Management og i styregruppen for Danmark 3.0.

Danmark som fremtidens d-land
LIGESOM MASSEPRODUKTIONEN

i sin tid skabte højkonjunktur i de industrialiserede lande, er digitaliseringen i stand til at skabe nye digitale
vindernationer i form af "d-lande",
der vil overhale industrilandene som
markedsledere. Men hvis Danmark
skal op blandt de nye vindernationer,
kræver det politisk mod til at organisere samfundet på helt nye måder.
I et d-land er digitalisering tænkt
ind som en naturlig del af alle aspekter af samfundet, lige fra kultur, økonomi, samfundsorden og lovgivning
til vores levevilkår. Det forudsætter, at
man fra politisk hold har mod til at
lave en strategi, der ikke kun forholder sig til de enkelte teknologier, men
som også ser på, hvordan vi organiserer hele samfundet, så vi får mest mulig vækst og velfærd ud af digitaliseringen.
“
I et d-land er digitalisering tænkt
ind som en naturlig del af alle
aspekter af samfundet lige fra kultur, økonomi, samfundsorden og
lovgivning til vores levevilkår.

Sker det, vil vi opleve radikale forandringer. Blandt andet i borgerens
relationer med det offentlige, hvor vi
kan forvente, at borgeren bliver ansvarlig for sin egen forvaltning ved
hjælp af selvbetjeningssystemer, der
giver straksafgørelser på ens egne sager. Vi vil også opleve et erhvervsliv,
der i langt højere grad konkurrerer
på, at digitale produkter har helt
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“

NATIONALE STYRKEPOSITIONER

Staten bør udpege digitale styrkepositioner, hvor Danmark ønsker at indtage en international
fører-position.

andre egenskaber end fysiske. De
kan kopieres, og de bliver ofte mere
værd af at blive brugt.
Danmark 3.0-styregruppen under
Dansk it har for nylig offentliggjort
nedenstående initiativer, som vi tror
kan bringe Danmark nærmere på at
blive et d-land:

• Staten bør udpege digitale styrkepositioner, hvor Danmark ønsker
at indtage en international førerposition. Gennem regulering og lokale indkøb motiveres et hurtigt
voksende marked, markedsdrevet
innovation med et højt konkurrenceniveau og et bredt udbud af løsninger inden for de valgte styrkepositioner. Staten skal ikke selv
indgå i udviklingsprojekter eller
udbyde sådanne, men overlade arbejdet til de private aktører og markedskræfter. Kun herved udnyttes
de markedskræfter, som kan skabe
et højt niveau af innovation og øget
(international) konkurrenceevne.

"PUT A MAN ON THE MOON”-PROJEKT

• Regeringen bør iværksætte et nationalt samlingsprojekt, et ”put a
man on the moon”-projekt, i form
af en ny digitaliseringsstrategi,
som kan sikre, at Danmark springer ud som d-land og leder os
frem mod en ny periode med højkonjunktur.
DIGITALE FUNDAMENTER

• Ligesom det industrialiserede
samfund er baseret på en række
infrastrukturer (f.eks. veje, havne
og forsyning), vil det digitale samfund være baseret på en række digitale infrastrukturer, som kan
kaldes digitale fundamenter. Det
er statens ansvar at definere og investere i de digitale fundamenter,
og staten bør sikre styringen af de
digitale fundamenter og stille dem
til rådighed for samfundet.

DIGITALE GRUNDLOVE OG STRATEGIER

• Som led i digitaliseringsstrategien
bør lovgivningen tilpasses for både
at minimere statens digitale sårbarhed og fuldt ud sikre borgernes
retssikkerhed. Ligeledes er lovgivningen forudsætning for at skabe
den nødvendige tryghed, som giver
borgerne mulighed for at udfolde
sig stadigt mere vidtgående i det digitale univers.
I styregruppen for Danmark 3.0 håber vi, at initiativerne vil bringe Danmark ind i den gruppe af d-lande, der
i fremtiden vil drive den globale udvikling

Fem it-chefers roadmap for
digitalisering af velfærden
HOVEDPUNKTER
• Der er behov for visioner og strategier for offentlig digitalisering
• Brugerdreven udvikling er afgørende for succes
• Årelange udviklingsforløb skal erstattes med kortere forløb, der
tager de digitale projekter i mindre bidder
• 3 mio. besøg på skat.dk på 72 timer vidner om stor parathed i
befolkningen til nye it-løsninger
• Mandag Morgen har bedt fem af landets bedste it-chefer give råd
om digitalisering af velfærden i den enkelte offentlige institution

DIGITALISERING af velfærden kommer ofte til at fokusere ensidigt på
den hårde teknologi i form af nye investeringer i hardware og software.
Alt for sjældent hæves blikket for at
tage den mere grundlæggende strategiske diskussion om velfærdssamfundets fremtid i lyset af de nye teknologiske muligheder.
Og det er ærgerligt, siger landets
bedste it-chefer fra toneangivende
private virksomheder som Carlsberg,
Danisco og Nykredit, en offentligt
ejet virksomhed som Dong Energy
og en helt igennem offentlig institution som Region Sjælland. Alle efterlyser de langsigtede visioner og konkrete strategier for den velfærd og det
samfund, vi som nation gerne vil
have.
Mandag Morgen har bedt de fem
it-chefer, der alle på skift har været
udnævnt til årets CIO i bladet Computerworld, om at udpege de vigtigste
erfaringer fra deres arbejde med digitalisering og give deres råd om fremtidens digitalisering af det danske velfærdssamfund. Se også tekstboks.

Erfaringerne fra deres virke i store
danske virksomheder er entydige.
Her er it for længst rykket fra værktøjsskuret og ind på direktionsgangene.
“Alting begynder med en strategi,
og så beslutter vi, hvordan it bedst
kan understøtte de strategiske mål,”
siger CIO i Danisco, Niels Molzen.
Men behovet for altid at tage udgangspunkt i den konkrete strategi er
langtfra det eneste af de råd, de fem
it-topchefer kommer med. Rådene
kommer netop som embedsmænd i
Finansministeriet er ved at skrive en
ny digitaliseringsstrategi for det offentlige, den fjerde siden 2001, der efter planen skal fremlægges i forbindelse med de årlige forhandlinger
med kommunerne, dvs. i slutningen
af maj måned. De fem it-chefers råd
er:

der af, og det skal det offentlige tage
ved lære af.
FØLG STRATEGIEN – I SMÅ BIDDER

• Lav hellere 80-20-løsninger nu end
at vente på 100-0-løsninger. Når de
engang er færdige, er teknologien
forældet.
MOTIVÉR MEDARBEJDERNE

• Digital succes afhænger ikke kun af
borgerne, men i lige så høj grad af
medarbejderne. Alle medarbejdere
skal motiveres og engageres til at
følge virksomhedens strategi.
FORSTÅ MASLOWS IT-PYRAMIDE

• Gode visioner og strategier bygger
på et grundlag af velfungerende it.
It-indsatsen skal gå på to ben og
både sikre velfungerende it og understøtte virksomhedens overordnede visioner.

DIGITALISÉR FOR BORGERENS SKYLD

• Digital offentlig service skal være
brugervenlig og relevant for borgeren, ellers bliver den ikke brugt.
Den viden lever private virksomhe-

LEDELSE BAG DIGITALISERING.

• It og digitalisering kan føre til store
forandringer for enkelte medarbejdere eller hele afdelinger. Klar og
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Barrierer for digitalisering
Rundspørge i Mandag Morgens panel for digital velfærd om barrierer for digital selvbetjening i det
offentlige
Helt uenig

Uenig

Hverken enig eller uenig

Manglende vilje hos
borgerne til at benytte
de digitale muligheder

6%

Borgernes it-evner er for dårlige

5%

For dårlig brugervenlighed
i de offentlige løsninger

4%

28 %

Meget enig
41 %

27 %

13 %

Enig

21 %

38 %

29 %

4%

23 %

34 %

7%

20 %

Figur 1: Lav brugervenlighed er den største hindring for udbredelsen af digital selvbetjening i
Danmark.
Note: Antal besvarelser = 556 (12 pct.)
Kilde: Mandag Morgen.

tydelig opbakning fra ledelsen skal
bære digitalisering igennem.
Region Sjælland er en af landets helt
store organisationer med omkring

Fem it-supermænd
Mandag Morgen har bedt fem af landets bedste itchefer om at give en række gode råd til digitaliseringen af det offentlige. De har alle været kåret som
årets CIO af bladet Computerworld.
ÅRETS CIO 2006-2010
• 2010: Michael Moesgaard, Dong Energy
• 2009: Michael Steen Hansen, Region Sjælland
• 2008: Niels Molzen, Danisco
• 2007: Kenneth Egelund Schmidt, Carlsberg
• 2006: Lars Mathiesen, Nykredit
Fire af de fem virksomheder, Dong Energy, Region
Sjælland, Danisco og Carlsberg, har alle gennemført
fusioner inden for de seneste år. I det forløb har it
spillet en afgørende rolle, fordi nyt fælles it udgør en
harmoniseret platform for virksomhedens drift.
Michael Moesgaard, DONG Energy, og Lars Mathiesen, Nykredit, er desuden medlemmer af Statens ItProjektråd, som skal gennemføre en risikovurdering
af alle offentlige it-projekter på mere end 10 mio. kr.
Rådet blev nedsat i februar som en reaktion på
den sønderlemmende kritik af offentlige it-projekter i
en rapport fra Finansministeriet. Her lyder konklusionen: “En række styrelser har således udviklet innovative it-løsninger som eksempelvis NemKonto og
SKATs tastselv-løsning, der kun kan matches få
andre steder i verden. De gode eksempler til trods,
så er vellykkede statslige it-projekter desværre snarere undtagelsen end reglen.”
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15.000 beskæftigede, hvoraf 12.000
arbejder på sygehusene. Her er Michael Steen Hansen it-direktør. Offentlige ledere tøver ofte med at overføre erfaringer fra private virksomheder til deres egne organisationer, men
det gælder ikke Michael Steen Hansen, der konsekvent betegner Region
Sjælland som en virksomhed:
“Jeg tror, vi kan lære af den private
sektor, når det gælder om at lave visioner og sætte mål,” siger han.
Offentlige virksomheder og i særlig
grad deres hjemmesider er ofte præget af afsenderens – dvs. det offentliges – og ikke af modtagerens – dvs.
borgerens – behov. I en rundspørge
til et digitalt velfærdspanel, som Mandag Morgen har nedsat, vurderer
medlemmerne da også, at manglende
brugervenlighed på offentlige hjemmesider er den største barriere for
udbredelsen af digital selvbetjening.
Se figur 1.
Netop når det gælder opmærksomhed på brugernes behov og brugervenlighed kan det offentlige lære meget af private virksomheders succes
med digitalisering af deres serviceydelser. Det gælder i særlig grad virksomheder i finanssektoren, der over
en årrække har digitaliseret deres forretningsmodel, blandt andet ved løbende at udvikle de meget populære
netbanker.
“For os hænger det strategiske
sammen med de løsninger, der gør

det nemmere for vores kunder. For os
har det været ret genialt, at kunderne
i dag udfører nogle af de opgaver, der
engang lå hos os, og samtidig er mere
tilfredse,” siger Lars Mathiesen, CIO i
Nykredit.
Kombinationen af strategi og det,
Lars Mathiesen med et nydansk ord
kalder “convenience”, er nøglen til at
forstå udviklingen. Nykredit udvikler
kun nye funktioner, hvis det kan lette
kundens adgang til eller brug af virksomhedens ydelser. Derfor inddrager
man løbende kunderne på flere måder i udviklingsforløbet for at sikre
relevant feedback til det produkt eller
den løsning, som man arbejder frem
mod. Det kan ske via fokusgrupper,
ved at lade udvalgte kundegrupper
teste et produkt eller ved at etablere
særlige dialogfora med kunder. Det
seneste eksempel er udviklingen af
Nykredits netbank, der supplerer de
kendte kolonner med figurer og grafer
over kundens forbrug. Her har 1.250
kunder givet feedback i udviklingsprocessen.
“Vil kunderne have lavet noget om,
så ændrer vi det,” siger Lars Mathiesen.
Han oplever, at offentlige virksomheder ikke i samme grad er indstillet
på at fintune deres serviceydelser på
f.eks. en hjemmeside som borger.dk til
brugernes behov og ønsker.
“Der er meget langt fra Fru Hansens
konkrete
brugeroplevelse
på
borger.dk, hvor hun støder på et problem, til at det offentlige foretager ændringer på hjemmesiden, der imødekommer problemet.”
Her er der ellers noget at arbejde
med, viser den årlige opgørelse fra det
japanske Waseda-universitet, der
blandt andet udpeger verdens ti bedste
offentlige internetportaler. På trods af
mange års erfaring med digitalisering
er det danske borger.dk ikke med på
listen. Øverst på listen ligger den amerikanske udgave af borger.dk,
USA.gov, for tredje år i træk. Det sker
på baggrund af godt design, klar navigation og borgernes mulighed for dialog med myndigheder via portalen. På
en andenplads finder man Storbritannien og derefter Singapore og Japan.
Andre lande på listen er Estland, Fin-

land, Frankrig, Sydafrika og Tyskland.
Borger.dk er dog på vej. I den seneste måling for 4. kvartal 2010 er besøgstallet steget med 36 pct. i forhold
til sidste år, og uge 9 i år er den hidtidige rekord. En forklaring er et samarbejde med Københavns Kommune,
der har som mål at give borgerne en
bedre oplevelse ved at bruge
borger.dk.
Stor strategi – i små bidder

Mens borger.dk ikke imponerer, ser
det bedre ud for skat.dk. Når godt tre
millioner danskere i løbet af 72 timer
taster sig ind på Skats hjemmeside for
at se deres årsopgørelse, er det i følge
Kenneth Egelund Schmidt, CIO hos
Carlsberg, et eksempel til efterfølgelse.
Skat.dk har haft modet til at etablere en digital løsning, selv om alle
borgere ikke kan eller vil benytte den.
I dag bruger omkring trefjerdedele af
borgerne Skat.dk, når de vil se deres
årsopgørelse eller rette oplysninger.
Resten henvender sig over telefon eller møder personligt frem på et af
skattecentrene.
“Skat har ikke sagt nej til digitaliseringen, fordi alle ikke kan være med,
de er bare gået i gang. Nu er det blevet
et hit,” siger Kenneth Egelund
Schmidt.
Historien bag Skats hjemmeside er
i en digital verden lang. De første tastselv-løsninger blev etableret helt tilbage i 1996, og derefter er funktion på
funktion blevet lagt til. Undervejs har
belønningen været, at brugerne
kunne få deres oplysninger hurtigere
via nettet end med posten.
Kenneth Egelund Schmidt mener,
det er bedre bare at gå i gang, sådan
som skat.dk har gjort det, end at vente
på det fuldendte system.
“Det er meget bedre at gå et langt
stykke ad vejen fire-fem gange i træk
end at forsøge at løse alle problemer
på en gang,” siger Kenneth Egelund
Schmidt.
Listen af offentlige it-projekter,
hvor man har gjort det modsatte, er
lang. Tårnhøje ambitioner har ført til
meget lange leveringstider som f.eks.
med
Arbejdsmarkedsstyrelsens

Kunder involveres mere end borgere
Rundspørge om involvering af brugere i udvikling af digitale løsninger i det
offentlige og erhvervslivet
I høj grad
Private
Offentlige

I nogen grad

12 %

6%

0%

43 %

31 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Figur 2: Offentlige virksomheder involverer borgere i mindre grad, end private
virksomheder involverer kunder i udviklingsarbejde.
Note: 213 private (45 pct. af mulige) og 141 offentlige (69 pct. af mulige) har deltaget i undersøgelsen.
Kilde: It i praksis, 2010, Rambøll Management.

Amanda, der var syv år undervejs. Efter endnu fem år, i 2008, blev Amanda
taget ud af drift, fordi sagsbehandlerne nu brugte mere og ikke mindre
tid på registreringen af hver enkelt arbejdsløs end tidligere. Problemerne
kunne være opfanget og rettet langt
tidligere, hvis man havde udviklet systemet bid for bid – i stedet kom man
til at gabe over for meget.
Klar til relevant digitalisering

Skats hjemmeside formidler et af de
mest komplicerede serviceprodukter,
den offentlige sektor leverer, men
Kenneth Egelund Schmidt peger på,
at borgerne trods kompleksiteten er
motiverede for at benytte den digitale
selvbetjeningsløsning.
“Relevansen skaber motivationen
for at lære noget nyt, derfor skaber digitale løsninger fra det offentlige også
først værdi, hvis de er relevante for
borgerne.”
Lige præcis den relevans er i hans
øjne helt afgørende for udbredelsen
og succesen. Lige så snart borgerne
føler relevansen af en service, er de
også klar til at prøve sig frem og ikke
møde op for at modtage instruktion i
anvendelsen. Her trækker Kenneth
Egelund Schmidt på sine erfaringer
med medarbejdere fra først Danfoss
og nu Carlsberg.
“Hvis jeg kan skabe nysgerrighed
hos medarbejderne, så de selv går på
opdagelse i it-værktøjernes funktioner, des større nytte får vi som virksomhed,” siger han.

Det gælder for eksempel, hver gang
en leverandør opgraderer software og
som en del af opgraderingen lægger
nye funktioner oven i de kendte funktioner.
“Jeg bliver tit overrasket over, hvor
meget it, vi har til rådighed, og hvor
få af de mulige funktioner vi faktisk
bruger. Derfor gælder det om, at
medarbejderne er klar til at gå i gang
og hele tiden selv undersøger relevansen af de nye funktioner. Det ville
være helt uoverskueligt, hvis alle virksomhedens medarbejdere skulle på
kursus i forbindelse med hver eneste
opgradering,” siger Kenneth Egelund
Schmidt.
Det samme gælder principielt for
borgerne i det danske samfund. Derfor skal digitaliseringen af velfærden
og ydelserne fra det offentlige være
relevant, og systemerne skal være opbygget intuitivt og brugervenligt, så
så mange som muligt kan anvende
dem ved ganske enkelt bare at gå i
gang.
Ved at bruge en hjemmeside som
skat.dk opbygger mange borgere erfaringer med brugen af digital selvbetjening. Der sker en kompetenceopbygning i samfundet. Også skolernes
hjemmesider med forældreintra og
skoleintra vænner danskerne til at
bruge it i kommunikationen med det
offentlige. Bid for bid-strategien slår
dermed også igennem på brugerplan.
“Når offentlige virksomheder går i
gang, bidrager de til opbygningen af
befolkningens digitale kompetencer.
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It i behovspyramide
Sammenhæng mellem basal og strategisk it

VISION
Forretningsstrategi
IT-STRATEGI
Applikationer
(mail, finans,
kundesystemer)
IT-INFRASTRUKTUR
(netværk, hardware,
software, drift, kapacitet)

Figur 3: Med tydelig inspiration fra den russiskamerikanske psykolog Abraham Maslow henviser
it-cheferne til en pyramide, hvor tilfredsstillelsen af
grundlæggende it-behov udgør forudsætningen for at
bevæge sig op i pyramidens afgørende top.
Kilde: Mandag Morgen og Michael Moesgaard, DONG Energy.

Folk skal se det og prøve det. Lidt efter lidt vil det skabe en meget bred
grobund for endnu flere digitale løsninger.”
Engagement driver digitalisering

Helt på samme måde som i Nykredit
og Carlsberg, taler CIO i Danisco Nils
Molzen først om it, når virksomheden har diskuteret den overordnede
strategi: Alting starter med strategien
– det gælder også i forhold til medarbejderne.
“Gode medarbejdere trives med
spændende opgaver, og det har tit noget at gøre med, hvad der er vigtigt for
virksomheden,” siger Niels Molzen.
For ham er medarbejdernes trivsel
en nøglefaktor i en virksomheds digitaliseringsstrategi, fordi digitalisering både handler om at levere i forhold til virksomhedens overordnede
mål og også dagligt at levere it, der
fungerer. Det kan skabe et a- og et bhold i en virksomhed, hvor a-holdet
arbejder med de store linjer og b-holdet med teknik og servicering af
andre.
“I Danisco har vi en af Danmarks
bedste servicedesks, og det fortæller
vi vidt og bredt, så deres arbejde anerkendes i hele virksomheden,” siger
Niels Molzen.
Et redskab her er at motivere medarbejdere med henvisning til strate44 DIGITAL VELFÆRD Tillæg til MM11

gien og ad den vej fortælle, hvor vigtig en opgave er, ikke bare for at få it
til at fungere, men for at hele virksomheden kan rykke på de langsigtede mål.
Maslows it-pyramide

Selv om digitaliseringen er afhængig
af visioner og strategier på overordnet plan, så er der også nogle basale
behov, der skal opfyldes, hvis de nye
løsninger skal få succes: Teknikken
skal virke, computerne må ikke gå
uventet i sort på de mest ubelejlige
tidspunkter, systemerne må ikke
pludselig fryse fast, etc.
“Hvis systemerne ikke kører, så er
det jo det eneste folk snakker om.
Men hvis det kører rimeligt godt, så
kan vi også bruge kræfterne på det
overordnede perspektiv,” siger Niels
Molzen.
Hans kollega i Dong Energy, Michael Moesgaard, taler om en virksomheds it-behov med tydelig inspiration fra Maslows velkendte behovspyramide, hvor de grundlæggende,
fysiske behov, som f.eks. vand og føde
ligger i bunden, mens de mere avancerede som f.eks. selvrealisering ligger i toppen. Den enkelte kommer aldrig op i toppen, hvis ikke de grundlæggende behov er tilfredsstillet.
Pointen er, at den mekanisme også
gælder for behovene i en tilsvarende
it-behovspyramide. Se figur 3.
Digitaliseringen har en helt central
placering i Dong Energys omstillingsproces i retning af mere grøn
energi. Hvor kulkraftværkerne står
for stabile leverancer af strøm, sender
vindmøllerne kun strøm på nettet,
når vinden blæser. Det er et endda
meget stort puslespil, når el-produktion og forbrug hele tiden skal passe
til hinanden, og det kræver både løbende dataopsamling og styring gennem it.
“Vi er i gang med at transformere
Dong Energy fra kul til vind. Det er
en meget stor opgave, fordi it både
skal medvirke til transformationen og
på trods af forandringer være meget
driftsikker undervejs,” siger Michael
Moesgaard, der omtaler den basale og
grundlæggende it som en hygiejne-

faktor, der skal være på plads, hele tiden.
En region på skolebænken

Michael Steen Hansen er it-direktør i
Region Sjælland og en af de offentlige
ledere, der gerne kigger private virksomheder over skulderen.
“Når vi har vedtaget vores målsætninger, begynder vi at arbejde baglæns og udarbejder del-strategier for
hvert eneste område,” siger Michael
Steen Hansen.
Lige nu udvikler regionen en strategi, hvor it er et af midlerne til at løse
regionens velbeskrevne udfordringer.
Strategiplanerne lægger op til ret
store omstillinger af regionens kerneprodukt, sundhedsydelser til borgerne. På de indre linjer kan omstillingerne vende op og ned på rutiner
og medarbejdernes forestilling om,
hvordan de leverer den bedste ydelse
til borgerne.
“Det kan være, at vi skal automatisere nogle beslutningsprocesser. Det
kunne for eksempel være, når målinger fra en patient overstiger bestemte
grænseværdier. Er det så nødvendigt,
at en sygeplejerske skal se tallene og
derefter ringe til en læge, eller kan systemet med det samme alarmere lægen,” spørger Michael Steen Hansen.
Og den type radikale forandringer
stiller meget store krav til både medarbejdere og ledelse.
“Omstillingen skal bakkes op af en
meget dedikeret ledelse. Hvis ikke vi
meget tydeligt siger, at det her vil vi,
så vinder modstanden mod forandring alt for nemt, og så nås målene
ikke,” siger Michael Steen Hansen.
Jens Reiermann jre@mm.dk

Jørgen Bardenfleth
er adm. direktør i
Microsoft Danmark.

Aktiv førstehjælp til debatten om digital velfærd
Uden at foretage naive sammenligninger mellem den politiske debat i
USA og Danmark kunne jeg ikke
undgå at skele en smule misundeligt
til over there, da jeg læste Barack Obamas årlige State of the Union-tale.
Her fremhævede den amerikanske
præsident, at investeringer i innovation og teknologi er vejen ud af krisen
for USA. Han talte om denne generations “Sputnik moment” med reference til Sovjetetunionens opsendelse
af rumfærgen Sputnik i 1957. Sovjets
overraskende rumforspring blev besvaret med enorme investeringer i
rumforskning og ny teknologi, der siden lagde grunden for amerikanernes
teknologiske førerposition og velstand. Herhjemme begrænser debatten om fremtidens levevej sig desværre ofte til trakasserier om rød og
blå plan, mens teknologi er henvist til
en bisætning – endda ofte som et område, hvor der skal spares.
“
It har indiskutabelt
et uudnyttet potentiale for at
skabe større produktivitet, vækst
og i sidste ende
velfærd.

Det er åbenlyst, at fokus på på de
offentlige omkostninger er påkrævet.
Jeg savner dog i udtalt grad, at teknologi inddrages i debatten som en central del af løsningen på samfundets
udfordringer med at skabe vækst og
større produktivitet. Særligt tanke-

vækkende bliver fraværet af it i den
politiske debat, når man i den nyligt
publicerede rapport “Det Digitale
Samfund 2010” fra IT- og Telestyrelsen kan læse, at investeringer i it er
det eneste, der konstant har bidraget
positivt til produktiviteten fra 2004 til
2008. Eller når det i en rapport fra det
Digitale Råd (som undertegnede deltager i) fremgår, at det samlede potentiale for effektivisering af den offentlige sektors borgerkontakt løber op i
en besparelse på ca. 8 mia. kr. årligt.
Derudover er der cloud computing,
som repræsenterer det måske største
besparelses- og effektiviseringspotentiale i it-historien. Cloud computing
går forenklet ud på, at man i stedet for
selv af drifte sin it, outsourcer it-driften til store datacentre, der huser
mange organisationers it. En grov
tommelfingerregel er, at hvis det koster 100 kr. at drive egen it-infrastruktur, så koster det 1 kr. i en cloud-løsning. Det besparelsespotentiale er
oplagt at realisere i den offentlige sektor.
Særligt tre overordnede forhold gør
sig gældende, hvis det fulde it-potentiale i den offentlige sektor skal forløses:
• Det kræver større politisk fokus på
området og en bedre forståelse af
det reelle it-potentiale. It-anvendelse i den offentlige sektor bør løftes og kvalificeres som kernedagsorden i en svær tid, og sammenhængen imellem it og vækst i samfundet bør udnyttes.

gende niveau end tidligere. Det
handler ikke blot om at sætte strøm
til en proces eller en formular. Det
handler om ud fra en given arbejdsgang eller proces at udføre
den nemmere og smartere – som
når f.eks. Gentofte Kommune med
et nyt it-styringsværktøj optimerer
det daglige arbejde i hjemmeplejen
og skaber bedre service for de
ældre.
• Incitamenterne for, at de offentlige
institutioner udnytter it-potentialerne, skal skærpes og synliggøres.
Ofte inddrager andre instanser i
det offentlige system effektiviseringsgevinsten fra it-projekter, hvilket dræber lysten til at være innovativ.
It har indiskutabelt et uudnyttet potentiale for at skabe større produktivitet, vækst og i sidste ende velfærd.
Beklageligvis handler it-debatten i
dag hovedsagligt om, hvor man kan
finde besparelser på it-budgettet –
ikke hvordan man ved hjælp af it kan
investere sig til produktivitet og offentlig service. For at høste gevinsterne skal digital velfærd have aktiv
førstehjælp, så emnet kan blive et centralt punkt på den politiske dagsorden. Og det kræver mere end noget
andet politisk lederskab og mod til at
investere i det 21. århundredes vigtigste infrastruktur.
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Vi løfter din viden til nye højder...

T 7026 9500

med intranet, dokumenthåndtering og andre
brugervenlige standardløsninger til deling af
information & viden internt i organisationen 		

www.intranote.dk
Intranet

IntraNote Portal Server sikrer et
brugervenligt og strategisk værktøj til
deling af information og viden i en løsning,
der er standard, brugervenlig og hurtig at
implementere.

Dokumenthåndtering

DocuNote er markedets mest
brugervenlige ESDH løsning.
Dokumenthåndteringssystemet sikrer
eletronisk arkivering i en logisk struktur,
som både er søgbar og intuitiv.

Andre produkter

En portefølje af it-løsninger
støtter op om dine videndelingsprocesser.
Ud over kerneprodukterne,
intranet og dokumenthåndtering, tilbyder
vi også en række relaterede løsninger.

Tilmeld dig et seminar
Vi afholder løbende seminarer i Århus og København, hvor du kan
kan høre nærmere om intranet og dokumenthåndtering, samt se
løsninger fra virksomheder som Rambøll, Tivoli, Hartmanns, LE34,
DFL, TRE-FOR og mange flere.
Tilmeld dig på www.intranote.dk/seminar
IntraNote a/s

Papirfabrikken 20A
8600 Silkeborg

Larsbjørnsstræde 3
1454 København K

T 70269500
E info@intranote.dk

www.intranote.dk

JEG HAR STYR PÅ I MORGEN
– ALLEREDE I DAG.
JEG HAR CLOUD POWER.

Få en gratis
tag reader app
til din mobil på
http://gettag.mobi

Kun Microsoft kan tilbyde dig velkendte værktøjer, der er fælles
for både den private og public cloud. Du kan bygge din private
cloud med Windows Server Hyper-V i dag – og hurtigt skalere
til public cloud, når tiden er til det. Så har du styr på fremtiden.
Dét er Cloud Power.
Find din Cloud Power på microsoft.dk/cloud/privatecloud

