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Temaer

• Datadrevet offentlig sektor

• Cloud 

• ‘Death by POC’ vs. evnen til at 

skalere og gå fra POC til drift



Datadrevet offentlig sektor – der skal andet og mere til

Budskab fra it-branchen:

Vi har brug for bedre adgang til data

• Stærkt datagrundlag – men ikke unikt

• Grøn omstilling og et sammenhængende sundhedsvæsen kræver adgang til data 

• Mange andre lande fx Norge, Finland og Estland – har et andet ambitionsniveau 

og en anden investeringsvilje

• Vi skal lytte, når både de store, SMV’erne og start up miljøet siger, at det er for 

svært at lykkes i DK

• Hjemmelsgrundlag bør forenkles – GDPR er altdominerende, husk 

proportionaliteten 

• Bedre juridisk vejledning - løsningsorienteret og proaktiv



Cloud – hvornår og hvordan kan man anvende cloud?

Budskab fra it-branchen:

Vi har brug for klare rammer for anvendelse af cloud

 Schrems II-dommen har givet anledning til stor usikkerhed om anvendelse af 

cloud

 Manglende vejledning fra myndigheder har gjort det urimeligt svært for den 

enkelte kommune/ forvaltning at vurdere, hvornår og hvordan de kan anvende 

cloud

 Ensidig fokus på risici ved at anvende cloud – ingen opmærksomhed på 

gevinster eller risici, der er ved IKKE at anvende cloud



‘Death by POC’

Budskab fra it-branchen:

Mere fokus på skalering/udbredelse og implementering 

 Alt for meget innovation kommer ikke fra POC til drift

 Der er behov for at tage stilling til skalering/udbredelse og implementering 

allerede inden et POC igangsættes

 Hvad gør vi, hvis det virker?
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