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DEN NY  
PERSONDATAFORORDNING

I N D H O L D
Persondataforordningen stiller krav til it-arkitektur
Hos Rambøll ses persondataforordningen som en løftestang
Undgå at persondataforordningen får sit eget liv
Rambøll direktør tiltræder som ny CFO i cBrain
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PERSONDATAFORORDNING 
STILLER KRAV TIL IT-ARKITEKTUR

Forordningen træder i kraft den 25. 
maj 2018, og der er således kort tid 
til at opfylde de nye skærpede krav. 
F2 er baseret på en it-arkitektur,  
som direkte understøtter privacy by 
design. Det vil sige, at organisationer, 
som baserer deres sagsbehandling  
i F2, kan reducere både tid og de 
omkostninger, som er forbundet 
med at leve op til kravene.

sation og dokumentation, eksempelvis:
• Dokumentation af  dataflow og processer.
•  Rutiner til håndtering og anmeldelse af  

sikkerhedsbrud.
•  Systemmæssig understøttelse af  fysiske 

personers ‘ret til at blive glemt’.

For at opfylde forordningen (compliance) 
er det derfor et grundlæggende krav, at  
organisationen har kontrol over alle data 
og databehandlingsprocesser, herunder alle:
•  Data, som behandles og lagres i organi-

sationens centrale it-systemer, herunder 
fagsystemer, emails, intranet og ESDH mv.

•  Data, medarbejdere måtte opbevare på 
deres egne pc’er.

• Data, som lagres i fysisk form i arkiver.

Dette arbejde kan naturligvis blive ret 
omfattende. Arbejdet frem mod compli-

Compliance
Forordningen omfatter alle data i orga-
nisationen, uanset om data opbevares og 
behandles digitalt eller fysisk. Samtidig 
stiller forordningen en række konkrete 
krav til implementering. Dette omfatter 
krav til både it-systemer, processer, organi-

ance kan, hvad angår kontrol med data 
og processer, opdeles i en række trin, som 
eksemplificeret i nedenstående skema. De 
fleste organisationer har veldokumenterede 
arbejdsgange, men dette omfatter sjældent 
processer for behandling og lagring af  data 
udenfor de centrale systemer, ligesom do-
kumentation af  dataflow mellem systemer 
ofte er mangelfuld. En fuldstændig kortlæg-
ning af  data på tværs af  organisationen 
vil derfor kræve et betydeligt arbejde. Ikke 
mindst fordi medarbejdere ofte vil arbejde 
forskelligt og anvende individuelle lagrings-
strategier, herunder eksempelvis lagring af  
data i personlige foldere på pc, personlige 
emailbokse, på fællesdrev, intranet og 
projektmapper.

For organisationer, som anvender F2, 
forventes opgaven at være mere oversku-
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elig. Dette i kraft af  både it-arkitektur og 
implementeringsmetode:
•  F2 er baseret på en it-arkitektur, som 

gør det betydeligt nemmere at opfylde 
kravene i den nye forordning, fordi F2 
direkte understøtter privacy by design.

•  Den implementeringsmetode og  
kogebog, som benyttes ved implemen-
tering af  F2, tager udgangspunkt i en 
afdækning og beskrivelse af  arbejds-
gange. Dette, kombineret med F2s 
standardbeskrivelse af  datastrukturer  
og kontrol, sikrer et godt udgangspunkt 
for databeskrivelsen, hvorved arbejdet 
reduceres betydeligt.

•  Såfremt F2 anvendes fuldt ud, vil alle 
data findes i F2. Dette reducerer om-
fanget af  både kortlægning af  data og 
dokumentation af  arbejdsgange, ligesom 
det umiddelbart understøtter eksempel- 
vis retten til at blive glemt.

Privacy by design
Et centralt element i den nye forordning er 
kravet om, at de it-systemer, som organi-
sationen anvender, skal været designet, så 
de understøtter privacy by design, dvs. at 
privatlivsbeskyttelse skal være indbygget i 
it-arkitekturen. Hermed sikres det, at der 
tages hensyn til databeskyttelsen allerede 
i planlægningsfasen i forbindelse med nye 
procedurer og systemer.

F2 lagrer alle data i en central database. 
Alle brugerfunktioner udføres og logges 
direkte på data i F2-databasen, og adgang 
til alle data styres via et rolle-baseret ad-
gangssystem, som afspejler organisation og 
ansvar. Det betyder, at der kun findes én 
udgave af  de samme oplysninger, og at F2 
har en fuldstændig log over alt, hvad der 
er sket, i form af  en komplet bruger- og 
datahistorik, herunder samtlige bruger-
operationer og samtlige ændringer af  såvel 
metadata som indhold (dokumenter). F2 
sikrer således en fuldstændig kontrol over 
både data, adgang til data og fuld historik. 
For organisationer, som kun anvender F2 
i dele af  organisationen eller for udvalgte 
processer og data, skal der selvfølgelig 
gennemføres et parallelt compliance-pro-
jekt for de øvrige arbejdsprocesser og data. 
I den forbindelse bør det overvejes, om 
der er processer og data, som med fordel 
kan flyttes ind i F2, for herved at reducere 
compliance-opgaven udenfor F2.

Eksempler på tiltag som kan reducere 
compliance-opgaven:
•  Nogle organisationer anvender Outlook 

parallelt med F2, men har så valgt auto-
matisk at slette alle emails (både personli-
ge og organisatoriske indbakker), som er 
mere end 1 måned gamle. Brugerne ved, 
at emails, som skal gemmes, skal overfø-
res og lagres i F2. I praksis betyder det, at 

der ikke gemmes data i email-systemer, 
hvorfor compliance-beskrivelser og ruti-
ner relateret til emails bliver minimale.

•  Der indføres en politik, som fastlægger, at 
brugere ikke må lagre data på egne pc’er, 
ligesom fællesdrev elimineres. I stedet  
anvendes personlige og fælles mapper i 
F2, som herved fungerer som centrali-
seret ‘personlige drev’ og ‘fællesdrev’.  
Det betyder, at compliance-beskrivelser 
og rutiner relateret til distribuerede og 
kopierede dokumenter stort set kan 
elimineres.

F2-arkitekturen giver således en række 
markante fordele med henblik på at 
opfylde konkrete krav i persondatafor-
ordningen. Nogle af  disse er opstillet i 
ovenstående skema.

Om persondataforordningen
EU vedtog i 1995 et direktiv om 
beskyttelse af  personoplysninger i 
Europa, som skulle sikre en effektiv 
beskyttelse af  fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Direktivet (95/46/EF: Generel 
forordning om databeskyttelse) blev 
imidlertid vedtaget for 17 år siden, 
da internettet trådte sine barnesko. 
EU-kommissionen har derfor,  
under hensyntagen til det nye  
digitale miljø, vedtaget en reform  
af  EUs databeskyttelsesramme, 
kaldt persondataforordningen.

Databeskyttelse er en grundlæggen-
de rettighed i Europa, og formålet 
med den nye persondataforordning 
(EU 2016/679) er at sikre fysiske 
personers ret til effektiv kontrol over 
deres egne personoplysninger. 

Den nye forordning betyder, at der 
kan gives markante bøder ved 
overtrædelse af  lovgivningen eller 
ved konkrete sikkerhedsbrud, idet 
bødesatsen er sat til minimum 10 
mio. Euro eller 2% af  koncernens 
omsætning (den højeste af  disse).
Den nye lovgivning omfatter både 
private og offentlige organisationer. 
Herudover gælder for offentlige myn-  
digheder, at de også skal overholde 
sikkerhedsbekendtgørelsen (Lov nr. 
429 af  31. maj 2000, § 41, om 
behandling af  personoplysninger).

Eksempel på compliance-trin  
i relation til data og processer

Afdækning  
Første trin vil typisk være en ind-
ledende kortlægning og dokumen-
tation af  dataflow og arbejds- 
gange (processer).

Risikovurdering  
Andet trin vil være en risikovur-
dering, hvor data og arbejdsgange 
kategoriseres med henblik på at 
afdække mangler og risici.

Tilpasning  
Ud fra risikovurderingen tilpasses 
it-systemer, processer og data-
håndtering, så forordningens  
krav kan opfyldes.

Implementering  
De nye processer dokumenteres  
og implementeres organisatorisk.

Krav Klassisk F2

Privacy  
by design Nej Ja

Alle data i central database, og alle brugerfunk-
tioner logges. Alle ændringer af data/metadata 
logges. Centrale nøgler: Parter og brugere

Dokumentation ? Forbedret Systemarkitektur/Anmeldelse S.A. 
Processer: Arbejdsgangbeskrivelser

Etablere/ 
dokumentere  
rutiner vedr.  
brud

? På vej

cBrain arbejder på DPO-modul, baseret på  
F2 Proceslag. Rutiner, som understøtter og  
dokumenterer anmeldelse i forbindelse med  
brud, kan sættes op som en særlig sagstype,  
der understøttes med F2s checklister

Standardind-
stillinger som 
begunstiger  
privatlivets fred

? Ja Rollebaseret adgang

Let adgang til  
egne oplysninger ? Ja Nøgle: Part

Retten til at  
blive glemt ? Ja

F2s partsregister sikrer en samlet indgang til alle  
oplysninger for en given person, hvorfor denne  
nøgle kan fungere som grundlag for sletning
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Det kræver nye processer og ny struktur, 
når en global virksomhed som Rambøll 
med 300 kontorer i 35 lande, skal kunne 
leve op til den ny persondataforordning. 
Men det kræver også en stærk personlig-
hed til at drive det. Hanne Bay, Global 
CR og Cooperate Compliance Director 
og advokat i Rambøll er ‘masterminden’ 
bag Rambølls compliance project, der skal 
sikre, at virksomheden lever op til EUs ny 
persondataforordning, som træder i kraft 
maj 2018. cView mødte hende til en snak 
om projektet.

Forankring på øverste niveau
Hvordan griber man overhovedet et så 
stort og omfattende projekt an i en global 
virksomhed? Hanne Bay er ikke i tvivl,  
“Man sørger for først og fremmest at 
forankre det på øverste niveau i organi-
sationen for at sikre, at alle er klar over, 
det kommer til at influere alle på globalt 
såvel som på lokalt plan.” Hanne, der har 
mere end 17 års erfaring med at arbejde 
i globale virksomheder, startede med at 
lave et nyt projektkontor bestående af  to 
personer. Nu er de 14 mennesker, og det 
vokser stadigvæk. Det kontor fik til opgave 
at lægge en plan for, hvordan man skulle 
gribe den ny lovgivning an. “Det vigtigste, 

til at starte med, er at lave en mapping 
over alle globale systemer, og en mapping 
over dataflow. Med det overblik kunne vi 
derfra finde ud af, hvilke data der flyder i 
mellem hvilke systemer, hvor og hvad det 
berører.” fortæller Hanne og fortsætter: 
“På leverancedelen skal vi sikre, at alle 
de systemer vi indkøber eksempelvis til 
personaleforhold, overholder de fornødne 
privacy assesment-regler. Det vil sige, at 
vi skal også sikre os, at vores leverandører 
behandler vores data rigtigt i henhold til 
lovgivningen. Det kan nogen gange fore-
komme som et sisyfosarbejde med mere 
end 100 samtaler man skal igennem.”

Binding Cooperate Rules
Den ny persondataforordning handler i 
høj grad om at kunne dokumentere sine 
processer. Derfor er Rambøll også gået 
over til at lave binding cooperate rules 
(BCR). Det vil sige, at i stedet for at sidde 
og lave små aftaler lokalt, laver man af-
taler for hele virksomheden gældende på 
globalt plan. På den måde får man et fast 
regelsæt. Det gør, man kan sikre udveks-
ling af  data uden at skulle lave specifikke 
aftaler fra gang til gang. For Hanne er 
ikke i tvivl: “Processer skal gælde på tværs 
af  hele vores virksomhed og dermed ska-

be flere benefits.” Hun eksemplificerer: 
“Når du har en medarbejder, er det vig-
tigt at sikre, at de persondata vi udveksler 
på tværs af  selskaber overholder lovgiv-
ningen. At medarbejdernes data bliver 
behørigt slettet, når de ikke har relevans 
længere.” Derudover har BCR også til 
opgave at sikre overholdelse af  processer. 
Som Hanne fortæller: “Det er ikke nok, 
du har BCR på plads. Auditeringen af  
BCR er lige så vigtig. Virksomheden skal 
kunne vise det i praksis.”

Et projekt delt i to
Projektet blev delt op i to dele; en gover-
nance del på globalt plan som udformede 
den analyse, der blev model for den, man 
anvendte ned i de enkelte selskaber. Første 
prioritering var at få de globale systemer 
på plads først. Dernæst de lokale systemer. 
Allerede fra start skal man overveje, 
hvordan governance skal være. I Rambøll 
udpegede man en repræsentant fra de 
forskellige forretningsenheder, og så var 
der løbende orientering fra globalt plan. 
Hanne forklarer: “Hvis man udveksler 
data ud over landegrænser, så skærpes 
kravene. Det er på det globale plan, man 
bliver udfordret.” Og pointerer: “Udover 
systemdelen sikrer vi også den fremti-

Interview – Rambøll

Løftestang til  
forretningsmæssige  

fordele
Hos Rambøll ses Persondataforordningen som en løftestang, der 

kan give forretningsmæssige fordele. For en global virksomhed som 
Rambøll har EUs persondataforordning en omfattende indflydelse 

på alle processer på tværs af landegrænser. 
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dige governance, der skal kunne sikre 
persondataforordningen frem over.” Den 
ny persondataforordning betyder nemlig, 
at man skal kunne reagere inden for 72 
timer ved et incident. Det betyder i næste 
led, at man på leverandørsiden skal sikre, 
at de f.eks. er forpligtiget til inden 24 timer 
at skulle rapportere til Rambøll, der ellers 
ikke kan nå at reagere på det. Ligesom 
med alt andet i livet har Hanne Bay også 
måttet gå efter en benhård prioritering: 
“De systemer, hvor der er følsom data, har 
vi prioriteret først. Det er f.eks. CRM-, 
HR- systemer og rekrutteringssystemer.”

Bedre datakvalitet
Selvom forberedelsen til den ny person-
dataforordning er så enorm, ser Hanne det 
primært som et positivt projekt; et opryd-
ningsprojekt, hvor man får det godt, når 
man rigtig kan se resultaterne. Og Hanne 
er ikke i tvivl, om de klare fordele: “Du får 
en så meget bedre datakvalitet, hvilket gør, 
at du kan lave en bedre datakategorisering. 
Det fremstår meget sort på hvidt, hvad 
dårlig datakvalitet kan påføre af  spildt 
arbejde”. Som ansvarlig for cooperate 
compliance i en virksomhed som Rambøll, 
der sætter barren højt når det kommer til 
CSR og etik, hersker der ingen tvivl: “Vi 

lægger stor vægt på compliance i fremti-
dens digitalsering, da det bliver en ‛ticket 
to play’. Hvis ikke du har styr på denne 
forordning bliver du hægtet af.” Samtidig 
skal man gøre persondataforordningen til 
en delstrategi. Det hele skal kunne kædes 
sammen med de master-dataprojekter, 
som virksomheden i øvrigt har kørende. 
Alene omfanget af  at kunne se dette, og 
agere ud fra det, betyder, man bliver nødt 
til at have folk med de rette kompetencer 
og ressourcer med fra starten. 

Synliggør gevinster
Det, som startede som et compliance pro-
jekt viste sig hurtigt at have karakter af  at 
være mere et forandringsprojekt end noget 
andet. Enhver forandring kræver den rette 
formidling og lige netop formidlingen og 
åbenheden omkring  gevinsterne er noget, 
Hanne er gået meget op i undervejs: “Det 
er et forandringsprojekt mere end noget 
andet. Det influerer rigtig mange i virk-
somheden. Store globale projekter kræver 
altid ressourcer i større omfang. Det er 
vigtigt at kommunikere ud, at det er ikke 
blot et compliance projekt, det medfører 
også store fordele for forretningen.” Siger 
Hanne og tilføjer: “God datakvalitet er 
nøglen til en sund forretning.”

Privacy by design
Øverst på Hannes liste over tiltag i Ram-
bølls fremtidige systemer er privacy by 
design: “Hele håndteringen af  compli-
ance og hvordan systemer er designet og 
udviklet bliver en del af  den fremtidige 
procurement process. Det kommer til 
at fylde meget mere i vores kommende 
anskaffelser af  it-systemer”. Når det 
kommer til proceduren for at overholde 
persondataforordningen i emails, ligger 
der endnu et godt analyse-arbejde forude. 
Som Hanne forklarer: “Email-systemer 
er typisk af  mere personlig karakter og 
ikke tænkt som et corporate redskab og en 
ressource. Men det er jo virksomhedens 
ansvar, at alle krav bliver overholdt. Vi har 
ikke proceduren for det klar endnu, og vi 
er godt klar over, at her ligger nogle solide 
udfordringer. Vi kan jo ikke bare bevidst-
løs slette emails – her ligger megen viden 
og information, som får ting til at hænge 
sammen i hverdagen. Email-systemer er 
bare ikke designet til persondataforord-
ningen”, konstaterer Hanne.

Hanne Bay, Global CR og Cooperate  
Compliance Director og advokat i Rambøll

GODE RÅD 
FRA HANNE BAY

•  Skab et kerneteam, der hjælper 
ledelsen med at besvare de helt 
krisitiske spørgsmål. Hvad har  
vi for data? 

•  Projektet skal være forankret i 
forretningen

•  Udpeg en dataansvarlig uanset 
størrelse af  virksomhed og sørg 
for at få så meget viden om 
persondataforordningen som 
muligt, både it- og juramæssigt

•  Rapporter til en person i 
ledelsen 

•  Se det som et forandringsprojekt 
som skal give gevinster og ikke 
kun som et compliance-projekt
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UNDGÅ AT 
PERSONDATA-
FORORDNINGEN 
FÅR SIT EGET LIV
Med et grundigt kendskab til den eksisterende  
persondatalov er man et godt skridt på vej i 
forberedelsen til den nye persondataforordning. 
Brug forordningen som en løftestang til den  
generelle sikkerhed er et af  Willy Kofoeds råd.

Det vigtigste er at sætte sig ind i tingene og gøre det operationelt, 
så man møder forretningen fuldt påklædt. Dertil skal man gøre det 
til en fortælling, som skal synliggøres over for ledelsen.

Willy Kofoed, kontorchef  i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,  
kontor for Uddannelsesstøttesystemer (USS).

Interview – USS

Willy Kofoed, kontorchef  i Styrelsen for 
institutioner og Uddannelsesstøtte, kontor 
for Uddannelsesstøttesystemer (USS), er 
en af  de mange i det offentlige, der er i 
fuld gang med at gøre sig klar til den nye 
persondataforordning. Så snart det stod 
klart for ham, at den nye forordning ville 
blive en realitet, påbegyndte Willy en  
lang forberedelse, der endnu er langt fra 
slut. USS har cirka 30 ansatte, som har  
til opgave at sørge for, at alle studerende  
i Danmark får udbetalt SU, SU-lån, 
befordringsrabat mv.

Derfor er SU-systemerne også nogle af  
de systemer, de fleste danskere stifter 
bekendtskab med i løbet af  deres levetid, 
og som altså derfor indeholder en stor 
mængde personlige data. Udover det in-
tegrerer SU-systemerne til en lang række 
andre systemer, såsom studiesystemer 
på alle uddannelsesinstitutioner, CPR, 
e-Indkomst og E-boks. Det er blot de mest 

kendte, men ud over dem er der også en 
lang række andre systemintegrationer og 
datakilder. Men hvad er det for en opgave? 
Hvor stor er den? Og ikke mindst – hvad 
indbefatter forberedelsen til den nye 
persondataforordning, og hvordan gribes 
den an for en styrelse som USS med 30 
medarbejdere? Det har cView taget en 
snak med Willy Kofoed om.

Sæt dig ind i tingene og vær konkret
“Først og fremmest er det en mental 
forberedelse. Hernæst kommer det mere 
praktiske. Så snart tingene begynder at 
materialisere sig, kan man også begynde 
at lave en konsekvensvurdering” siger 
Willy Kofoed, der selv gik meget lav-
praktisk til værks i sit kontor og uddyber: 
“Det vigtigste er at sætte sig ind i tingene 
og gøre det operationelt, så man møder 
forretningen fuldt påklædt. Dertil skal 
man gøre det til en fortælling, som skal 
synliggøres over for ledelsen. Også selvom 

de ikke altid lige orker at høre på det – 
det skal gøres nærværende.”

Forberedelse i to niveauer
Selve de indledende forberedelser i USS 
er delt op i to niveauer. Der er det over-
ordnede niveau, som bliver udstukket af  
Justitsministeriet. Der er nødt til at være 
en samlet forståelse på tværs af  ministe-
rier såvel som i de tilhørende styrelser. At 
etablere en samlet forståelse og udvikle 
guidelines blev påbegyndt i 2016 og 
slutter her i 2017. Det andet niveau, som 
Willy Kofoed betegner som det mere 
praktiske, er det USS selv kunne kaste sig 
over fra dag et. Rent konkret startede han 
med at inddrage et par medarbejdere, 
som han begyndte at tale med om den 
nye persondataforordning. De startede 
med at få viden ved at deltage i konfe-
rencer og andre arrangementer. Sidelø-
bende hermed udarbejdede de en samlet 
oversigt over al den lovgivning, der direkte 
kommer til at påvirke USS. Alle systemer 
skal kunne leve op til den nye personda-
taforordning, og derfor bliver USS i høj 
grad påvirket af  den nye lovgivning. I takt 
med den øgede viden og at de fik bedre 
overblik, blev flere og flere medarbejdere 
inddraget i forberedelsen til at blive klar til 
den nye persondataforordning. 
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“Et spin-off af  processen er, at vi nu har 
fået etableret et årshjul, som sikrer ledel-
sesinvolvering der, hvor det er vigtigt og 
på det rette tidspunkt”, siger Willy Kofoed 
og tilføjer: “Det er også blevet en del af  
vores resultatkontrakt”. 

Har du styr på den gældende  
persondatalov, er du rigtig langt
“I offentlig forvaltning er vi allerede 

omfattet af  forvaltningslov, arkivlov og 
persondatalov, hvilket er et godt udgangs-
punkt. Alene det, at vi skal aflevere til 
Statens arkiver, er en god øvelse. Person-
dataloven kræver rutiner for opsigelse 
af  abonnementer og sletning af  data. 
Det er nu noget vi, som et led i denne 
proces, efterhånden har faste rutiner for”, 
forklarer kontorchefen og fortsætter: “I det 
hele taget ser vi forberedelsen til den nye 
persondataforordning som en løftestang til 
at hæve den generelle sikkerhed.”

Sikkerhed som løftestang
Et helt konkret tiltag, som Willy Kofoed 
valgte at indføre for alle sine medarbej-
dere, var et kursus i persondataloven. Det 
betyder, at alle medarbejdere nu har været 
på persondatakursus, og kurset er nu også 
en fast bestanddel af  onboarding af  nye 
folk i USS. “Dertil er der yderligere nogle 
medarbejdere, som også har været på 
White hat hacker kursus”, tilføjer Willy. 
Han er i øvrigt positivt overrasket over sine 
medarbejderes omgang med fortrolig data. 
“Der er en ekseptionel høj bevidsthed og 
disciplin her i USS omkring privacy”. 

Noget andet styrelsen arrangerede var 
et besøg af  PET, der afholdte en halv-
dagsworkshop omkring sikkerhed ud fra 

en mere organisatorisk og en kulturel
tilgang. Det var en særdeles vellykket 
måde at skabe opmærksomhed omkring
sikkerhed hos medarbejderne at have 
PET besøg.

God dansk forvaltningstradition  
er forløber for privacy by design
Mange af  systemerne i USS er kodet 
mange år før, man overhovedet vidste, 
hvad privacy by design betyder. Derfor er 
det heller ikke tænkt ind i systemporteføl-
jen. Der er dog tænkt rigtig meget over 
brugerrettigheder og adgangskontrol alle-
rede dengang, da systemerne blev kodet. 
Det skinner tydeligt igennem, at Danmark 
er et land med en solid forvaltningstraditi-
on og forvaltningsdisciplin, der også gen-
nemsyrer mange af  styrelsens it-systemer. 
Der er lagt op til, at man kun må indhente 
de oplysninger, der er behov for. Her har 
den gode danske forvaltningslov givet os et 
godt fundament, afslutter Willy Kofoed og
tilføjer: “Også til inspiration til hvordan vi 
i fremtiden konkret skal anvende privacy 
by design som et tankesæt, der helst skal 
være bygget ind i rygraden på hver enkelt 
medarbejder fra start og i de produkter, vi 
anskaffer i fremtiden.”

GODE RÅD FRA 
WILLY KOFOED

1.   Sæt dig grundigt ind  
i forordningen

2.  Vær konkret
3.  Tænk operationelt
4.   Undgå det får sit eget liv  

 – tænk det ind i andre ting
5.  Brug det som løftestang
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Udover sin forhenværende position i Ram-
bøll er Ejvind også kendt for en årelang 
aktiv tilstedeværelse i den it-politiske debat 
gennem tænketanke som Danmark 3.0 og 
DANSK IT. Ejvind startede som strategi-
direktør i cBrain, men fra årsskiftet overtog 
han også posten som CFO i cBrain. Men 
hvorfor forlader man efter 32 år stillingen  
som direktør i Rambøll, en førende råd-
giver inden for offfentlig digitalisering, til 
fordel for en softwareleverandør? “Lysten 
til at gøre en reel forskel! cBrain er en 
‘rulebreaking’ virksomhed. Det mærkede 
jeg første gang for 10 år siden, da jeg stod 
i spidsen for beslutningen om at indføre 

cDMS i Rambøll Management. Her 
oplevede jeg en virksomhed med holdnin-
ger, og som udfordrede mig. Mere af  det 
samme bringer os ikke det rigtige sted hen. 
Der er brug for en anden tilgang. Den har 
cBrain, og en teknologi som gør, at offent-
lige virksomheder ikke alene får kontrol 
over deres dokumenter men også deres 
processer”, fortæller Ejvind Jørgensen.
Ejvind forklarer, hvordan man ved at ar-
bejde ud af  F2 kommer i ‘driver’s seat’ og, 
hvordan han har oplevet det på egen krop. 
Alt internt i cBrain foregår selvfølgelig i 
F2. Her tager man sin egen medicin.

Mange muligheder med F2
Men det er da snakken falder på proces- 
og selvbetjeningslaget, at gløden for alvor 
lyser i Ejvinds øjne: “Proceslaget i F2 gør 
det muligt at understøtte fagprocesser 
direkte i standard-softwaren ved hjælp 
af  checklister, og samtidig kan software 
leveres som en cloud service. Begge dele 
er ‘game changing’. Det giver styrelser 
en helt ny og langt mere agil tilgang til 
digitalisering, samtidig med at risikopro-
filen bliver meget lavere. Checklisterne 
gør det ikke alene muligt at understøtte og 
effektivisere arbejdet, de understøtter også 
direkte compliance og dokumentation. 
Samtidig kan dele af  checklisterne udføres 
af  borgeren selv i form af  selvbetjening, 

fordi checklisterne kan understøtte fag-
processerne end-to-end. Den agile tilgang 
betyder, at den traditionelle udviklingsrisi-
ko minimeres, fordi her er mulighed for at 
‘fail fast’, idet softwaren prøves i takt med 
at den tilpasses og konfigureres. Samtidig 
betyder cloud, at den økonomiske risiko 
minimeres, fordi kunderne ikke længere 
skal købe et stort udvikligsprojekt og licen-
ser. Nu betales blot for cloud services i takt 
med at software tages i brug.”

cBrain og de internationale aspekter
Udover markante ansættelser blev 2016 
også det år, hvor cBrain fik kunder i både 
Tyskland, England og en pilot i Was-
hington. “Det er enormt motiverende, at 
udlandet ser potentialet i, hvor langt vi 
er med digitaliseringen i Danmark, og at 
F2 tilbyder en tilgang, som markedet selv 
kalder ‘game changing’. Vi er ydmyge i 
forhold til vores danske kunder, som har 
bidraget til, at vi er, hvor vi er i dag. Det 
betyder, at vi skal ekspandere klogt. Jeg 
bruger en del af  min tid på, hvordan vi får 
udrustet cBrain bedst muligt i fremtiden. 
Derfor er vi i markedet for at finde de 
bedste udviklere og konsulenter. Vi vælger 
helt bevidst at holde udviklingen i Dan-
mark, fordi vi tror, det giver størst kvalitet 
og maksimal innovation”, slutter Ejvind 
Jørgensen.

Nyheder

Rambøll direktør tiltræder som ny CFO i cBrain

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain

cView udgives af cBrain A/S 
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cView

2016 blev et skelsættende år for cBrain, når det kom til markante ansættelser.  
1. maj startede både Greg Godbout, Presidential Innovation Fellow og medstifter  
af 18F og Ejvind Jørgensen, markedsdirektør i Rambøll.
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