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KURSUS I EFFEKTIVISERING OG 
PRIORITERING I DEN 
OFFENTLIGE SEKTOR



HVORDAN STYRKER KURSET OS?

HVIS VORES ORGANISATION GERNE VIL…

Styrke vores faglige kompetenceniveau og indsigt i 
aktuelle muligheder og begrænsninger for 
effektivisering og prioritering i egen organisation

... SÅ BØR VI DELTAGE

Sikre at vi kan modsvare krav om budgetreduktioner 
med de mest hensigtsmæssige effektiviserings-
initiativer, der rammer drift og udvikling mindst muligt

Skabe et godt grundlag for løbende at kunne arbejde 
med effektivisering og prioritering, så vi kan 
imødekomme fremtidige budgetkrav 



HVAD INDEHOLDER KURSET?
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• Formål, mandat og kontekst

• Tilgang til analyse og 
kortlægning

• Løftestænger og rammevilkår

• Interessenthåndtering

• Dataindsamlingstilgange og 
-værktøjer

INTRODUKTION OG OVERBLIK
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• Produktivitet

• Indkøb

• It-drift, -vedligehold og 
-udvikling

• Løn

• Overhead

OMKOSTNINGSPROFIL
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• Procesoptimering

• Systemunderstøttelse og 
automatisering

• Økonomi-, produktions- og 
virksomhedsstyring

• Sourcing mv.

PROCESSER OG STYRING

2

OPGAVEVARETAGELSE

• Opgavehierarki og 
omkostningsfordeling 

• Bindinger

• Fælles løsninger 

• Opgaveoverlap

• Vurderinger af effekt- og 
værdiskabelse
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RESSOURCEUDNYTTELSE

• Kapacitetsudnyttelse

• Dimensionering og 
planlægning

• Personalesammensætning

• Medarbejderomsætning 

• Effektiv arbejdstid
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LØSNINGSUDVIKLING

• Løsningsworkshop 

• Løsningsbeskrivelser

• Test af prototyper

• Vurdering af 
implementerbarhed

• Gevinstkort og 
businesscase
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• Provenuberegninger og 
overlap

• Gevinstrealiseringsplan 
og gevinstopfølgning

• Implementerings-
organisation

GEVINSTREALISERING

OPFØLGNING

• Præsentation af resultat 
af egne cases

• Fælles læring af succeser 
og udfordringer

• Fremtidige læringsmål 

• Etablering af netværk

METODER OG TEMAER LØSNINGER OPFØLGNINGINTRODUKTION

September Oktober November Februar

Kurset er opbygget over i alt 7 undervisningsdage, der er tilrettelagt som et 
samlet forløb med lærings- og emnemæssig sammenhæng støttet af en 
lang række cases og eksempler fra den offentlige sektor. Deltagerne 
arbejder også med egne cases før, under og efter kursusdagene for at 
sikre størst muligt læringsudbytte af kurset.

De 7 undervisningsdage afholdes i tre separate moduler over 3 måneder 
med en endelig opfølgning tre måneder efter afslutning af tredje modul. Der 
etableres et netværk af deltagere, der har til formål at styrke videndeling 
mellem deltagerne og anvende deltagernes egne erfaringer til yderligere 
læring.

Afholdes efter 
deltagerne har 
gjort egne 
erfaringer

Inden første dag er 
deltagernes læringsmål i 
kurset fastsat i dialog med 
dem selv og deres leder. 
Deltagerne opfordres til at 
medbringe en case.



LÆRINGS- OG UNDERVISNINGSTILGANG

Forventningsafstemning i starten af et kursusforløb

Deltagernes forventninger og behov er grundlaget for at 
vinkle teori og øvelser, så de har størst mulig relevans og 
dermed effekt. Vi tager afsæt heri, så vi kan tilpasse cases 
og bruge teorien på de mest relevante problemstillinger. 

Deltagerne arbejder på kurserne

Læring skabes bedst ved at afprøve metoder og ikke kun 
høre om dem. Vi lægger derfor vægt på, at den teoretiske 
indføring er kort og præcis, så tiden på kurserne også kan 
anvendes til aktiv inddragelse af deltagerne ved, at de selv 
arbejder med metoderne, bl.a. i de cases vi vælger fra 
kursets start.

Inddragelse af dig gennem dialogisk og lydhør 
kursusform

Vi fokuserer på det organisatoriske udbytte og deltagernes 
mulighed for at omsætte det lærte til praksis. Konkret sker 
dette ved løbende at sætte ny teori i spil i deltagernes 
konkrete praksis gennem øvelser, drøftelser og dialog. Vi 
opfordrer deltagerne til at medbringe cases fra egen 
organisation.

DAG 1: INTRODUKTION OG OVERBLIK

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Læringstriader og 

personlige læringsmål
Vi danner læringstriader, som 

er gennemgående i hele 

kurset, og deltagerne deler 

deres læringsmål

Formål, mandat og 

kontekst
Vi drøfter typiske formål og 

mandater for effektiviserings-

projekter for at forstå deres 

kontekst og betydningen heraf

Tilgang til analyse og 

kortlægning
Vi drøfter forskellige tilgange til 

analyse og kortlægning

Løftestænger og 

rammevilkår
Vi får indblik i de løftestænger, 

der er særligt relevante ift. 

forskellige organisationers 

opgaver og rammevilkår

Interessenthåndtering
Vi arbejder med metoder til at 

sikre, at alle interessenter er 

”med om bord” i projektet

Dataindsamlingstilgange 

og -værktøjer
Vi præsenterer, hvordan man 

kan tilvejebringe et 

datagrundlag til både 

kortlægning og analyse, samt 

gode værktøjer, der letter 

databehandlingsarbejdet

✓ Hvad effektiviserings- og 

prioriteringsanalyser dækker over

✓ Hvilke typiske løftestænger, der kan 

anvendes til effektivisering og 

prioritering inden for forskellige 

opgavetyper og rammevilkår

✓ Hvilke gode metoder, der findes til 

kortlægning, dataindsamling og 

analyse

✓ Hvordan der kan arbejdes med 

håndtering af interessenter, og hvorfor 

det er vigtigt

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT

INTRODUKTION
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METODER OG TEMAER (1)
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DAG 3: OMKOSTNINGSPROFILDAG 2: OPGAVEVARETAGELSE

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Opgavehierarki og 

omkostningsfordeling 
Vi arbejder med, hvordan vi 

nedbryder hovedopgaver til 

delopgaver samt opgavetyper, 

samt drøfter principper for 

fordeling af omkostninger på 

opgaverne i opgavehierarkiet. 

Vi øver etablering af 

opgavehierarki for deltagernes 

organisationer

Bindinger
Vi introducerer 

bindingsanalysens formål og  

metoder, og vi drøfter dens 

styrker og begrænsninger

Fælles løsninger
Vi arbejder med vores cases i 

forhold til, hvordan muligheder 

for fælles løsninger kan 

identificeres og udnyttes

Opgaveoverlap
Vi identificerer, hvor hvilke 

opgaver løses i egen 

organisation samt på tværs af 

staten, og vi drøfter, hvorvidt vi 

kan identificere opgaveoverlap

Vurderinger af effekt- og 

værdiskabelse
Vi præsenterer og drøfter 

metoder til at opgøre effekt- og 

værdiskabelsen ved aktiviteter 

og processer. Vi afprøver 

metoderne på vores cases 

✓ Hvordan opgavehierarki mest 

hensigtsmæssigt opbygges

✓ At udarbejde et opgavehierarki for 

egen organisation

✓ Hvad en bindingsanalyse kan 

anvendes til, og hvordan den 

gennemføres

✓ Hvilke muligheder der kan være for 

fælles opgaveløsning inden for eller 

på tværs af organisationer

✓ Hvordan man identificerer overlap af 

opgaver

✓ At vurdere effekt- og værdiskabelsen 

af de opgaver, der gennemføres i 

egen organisation

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Opsamling fra sidst
Vi taler om udfordringer i 

hjemmeopgaven og finder 

løsninger sammen

Produktivitet
Vi gennemfører mindre 

produktivitetsanalyser, som vi 

præsenterer og drøfter for 

hinanden.

Indkøb
Vi gennemgår og drøfter, 

hvordan indkøbsområdet 

indgår i omkostningsprofilen, 

og hvordan det kan analyseres

It-drift, -vedligehold og -

udvikling
Vi taler om mulighederne og 

fokusområderne ved analyser 

på It-området, og vi drøfter de 

nødvendige forudsætninger for 

at gennemføre disse

Løn
Vi arbejder med eksempler på, 

hvordan man kan gennemføre 

analyser på lønområdet og 

hvilke svar de kan give

Overhead
Vi definerer overhead som 

begreb, og vi drøfter 

eksempler på mulige analyser 

af overhead

✓ Hvad produktivitetsanalyser bygger på 

og hvornår de anvendes med effekt

✓ At gennemføre produktivitetsanalyser

✓ Hvad indkøbsanalyser kan indeholde 

og fokusere på

✓ Hvordan man kan analysere It-

området

✓ At gennemføre en lønanalyse i en 

offentlig organisation

✓ Hvordan man kan arbejde med 

overhead

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT



METODER OG TEMAER (2)

6

DAG 5: PROCESSER OG STYRINGDAG 4: RESSOURCEUDNYTTELSE

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Kapacitetsudnyttelse
Vi drøfter håndtering af aktiver 

og effektiv udnyttelse af den 

fysiske kapacitet, herunder 

lokaler, køretøjer og maskiner

Dimensionering og 

planlægning
Vi arbejder med principper for 

at dimensionere og planlægge 

personaleressourcer på en 

effektiv måde (herunder fx 

vagtplanlægning, booking 

mv.). 

Personale-

sammensætning
Vi gennemgår de væsentligste 

forhold ved analyser af 

personalesammensætning

Medarbejderomsætning
Vi arbejder med analyser af 

”churn”, herunder muligheder 

for at mindske omkostningerne 

ved ”churn”

Effektiv arbejdstid
Vi drøfter, hvordan anvendelse 

af effektiv arbejdstid kan 

analyseres, herunder ift. 

sygefravær, intern tid og 

tidsforbrug på kerneopgaven

✓ Hvordan man kan gennemføre og 

forstå analyse af aktiver og udnyttelse 

af kapacitet

✓ Hvad der karakteriserer en effektiv 

dimensionering og planlægning af 

personaleressourcer

✓ Hvilke muligheder og begrænsninger, 

der er i analyser af personaleområdet

✓ At gennemføre analyse af 

medarbejdernes effektive arbejdstid

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Procesoptimering
Vi introducerer metoder til at 

kortlægge processer og 

identificere spildtyper, og vi 

øver os på vores cases 

Systemunderstøttelse og 

automatisering
Vi arbejder med at finde 

effektiviseringer ved bedre 

brug af systemunderstøttelse 

og får indblik i 

forudsætningerne for at 

realisere gevinster ved 

automatisering af processer og 

i de muligheder der er i de 

nuværende teknologier for 

RPA

Økonomi-, produktions-

og virksomhedsstyring
Vi introducerer en række 

styringsbegreber og 

gennemfører et review af den 

samlede styring hos en 

offentlig organisation, herunder 

i forhold til økonomi, 

produktion og den samlede 

virksomhed

Sourcing mv.
Vi arbejder med de 

overvejelser, der ligger bag 

organisationens valg af, hvilke 

opgaver den selv løser og 

hvilke opgaver, som den lader 

leverandører, brugere, kunder, 

samarbejdspartnere mv. løse

✓ At gennemføre screening af processer 

i egen organisation

✓ Hvilke muligheder og begrænsninger, 

der er i procesautomatisering

✓ Hvilke grundlæggende principper, der 

gælder for sund styring

✓ Hvordan man kortlægger den 

nuværende styringspraksis

✓ Hvilke overvejelser der ligger bag et 

effektivt ”sourcing-snit”

✓ At identificere alternative modeller for 

opgaveløsning

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT



LØSNINGER
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DAG 7: GEVINSTREALISERINGDAG 6: LØSNINGSUDVIKLING

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Opsamling fra sidst
Vi taler om udfordringer i 

hjemmeopgaven og finder 

løsninger sammen

Løsningsworkshop
Vi øver i fællesskab på at 

facilitere løsningsworkshop 

med afsæt i vores cases

Løsningsbeskrivelser
Vi præsenterer de 

væsentligste elementer i en 

god løsningsbeskrivelse, og vi 

øver os på vores cases

Test af prototyper
Vi får indblik i, hvordan der kan 

arbejdes med test af 

prototypeløsninger for at skabe 

viden om effekter og resultater 

af eksempelvis ændret adfærd

Vurdering af 

implementerbarhed
Vi arbejder med de 

væsentligste dimensioner i at 

vurdere implementerbarhed af 

konkrete løsningsforslag med 

afsæt i vores cases

Gevinstkort og 

businesscase
Vi anskueliggør sammenhæng 

mellem gevinster og 

businesscaseberegninger

✓ Hvordan man planlægger og 

eksekverer en workshop med fokus 

på løsningsudvikling og prioritering af 

løsninger

✓ Hvilke elementer en 

løsningsbeskrivelse bør indeholde

✓ At udvikle og teste udvalgte typer af 

løsninger

✓ Hvilke muligheder, der er for at 

vurdere implementerbarhed

✓ At udarbejde gevinstkort og 

businesscase for løsningsforslag

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT

FORMIDDAG EFTERMIDDAG

Provenuberegninger og 

overlap
Vi gennemgår principper og 

metoder til beregning af 

provenu af løsningsforslag 

samt håndtering af overlap i 

gevinster og omkostningsbase 

mellem løsningsforslag

Gevinstrealiseringsplan 

og gevinstopfølgning
Vi udvikler en plan for 

realisering af gevinster i 

løsningsforslag fra vores 

cases, og vi præsenterer dem 

for hinanden. Vi arbejder med 

opfølgning og sikring af 

identificerede gevinster.

Implementerings-

organisation
Vi drøfter forskellige greb til at 

understøtte og organisere 

implementering af 

løsningsforslag i en offentlig 

organisation

Afrunding og fælles 

feedback session
Vi taler sammen om 

anvendelse af læring fra 

kurset, og hvordan den bedst 

kan fastholdes. Vi etablerer et 

netværk for kursusdeltagerne 

og en plan for, hvordan de 

enkelte læringstriader kan 

støtte hinanden i det videre 

arbejde fremadrettet

✓ Hvordan man gennemfører 

beregninger af provenueffekterne af 

de samlede forslag

✓ At håndtere overlap mellem løsninger

✓ At udarbejde en samlet plan for 

gevinstrealisering 

✓ At beskrive og designe 

forudsætninger for effektiv 

implementering af løsninger

EFTER DAGEN HAR VI LÆRT



UNDERVISERE OG PRAKTISK INFORMATION
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SIMON GRUNDTVIG CHRISTENSEN har +15 års erfaring med 
optimering i den offentlige sektor. Han har gennemført mere end 15 
større prioriterings- og effektiviseringsanalyser. Simon er ekspert i 
dels de kvantitative dele af analyserne, herunder ressource- og 
aktivitetskortlægning, benchmarking og potentialeestimeringer, dels 
sammenhængen mellem styring og effektivisering.

PHILIP SCHWALM har +20 års erfaring med strategi, 
organisationsdesign og effektiviserings- og prioriteringsanalyser i 
den offentlige sektor. Han har arbejdet med stort set alle 
ressortområder i staten og har dyb indsigt i den samlede statslige 
forvaltning og i effektiv opgavevaretagelse. Philip har gennemført 
et stort antal budgetanalyser og har tillige en fortid i Rigsrevisionen

EKSEMPLER PÅ UNDERVISERE

Pris: 30.000 kr. ekskl. moms, men inklusiv forplejning, materialer mv.

Sted: Implement Consulting Group, Strandvejen 56, 2900 Hellerup

Kontakt: Ved spørgsmål til kursets faglige indhold og afholdelse kontakt 
Philip Schwalm (psc@implement.dk eller +45 30 85 80 39)

Tilmelding: Du tilmelder dig på 
https://learninginstitute.implement.dk/courses/effektivisering-og-prioritering-i-
den-offentlige-sektor eller ved mail til learn@implement.dk

PRAKTISKE INFORMATIONER

SØREN LILLELUND BECH har +20 års erfaring i rådgivning om 
strategi og effektivisering den offentlige sektor. Søren har arbejdet 
for en lang række offentlige organisationer, og har særlig indsigt i 
selvejeområdet og i selvstændige offentlige virksomheder. Søren 
har tillige stor erfaring med effektiviseringer inden for it-området, og 
han har en lederbaggrund fra flere halvoffentlige virksomheder

JACOB EBERHOLST har +15 års erfaring med styring og 
effektivisering i offentlige organisationer, herunder ikke mindst i den 
kommunale sektor. Jacob arbejder som konsulent med 
effektiviserings- og prioriteringsanalyser på de kommunale 
velfærdsområder. Jacob har 10 års erfaring som kommunal 
(top)leder, senest som ressourcedirektør i Københavns Kommune 

TIDSPUNKTER FOR KURSUSAFHOLDELSE

Dag 1 og 2: 7. og 8. september

Dag 3, 4 og 5: 19., 20. og 21. oktober

Dag 6 og 7: 9. og 10. november

Opfølgning: 8. februar

Alle kursusdage afholdes 9.00 – 16.00 med morgenmad fra 8.30

mailto:psc@implement.dk
https://learninginstitute.implement.dk/courses/effektivisering-og-prioritering-i-den-offentlige-sektor

