
Guide til PowerPoint-
præsentationer i MSO  

Øko-systemer og innovation 
 

[Case: Ny borgerjournal (EOJ) til Aarhus Kommune] 



1. Hvad vi vil opnå. 
2. Antagelser om innovation. 
3. Hvordan det kan gøres. 
4. Spørgsmål. 
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Hvad vi vil opnå: 

• Innovation 
– Internt 
– Tværsektorielt. 

 

• Fokus på forretningsmæssige 
mål og værdiskabelse: 

– Glade brugere 
– Glade borgere 
– Frihed til udvikling 
– Innovation 
– Stigende effektivitet 
– Nul problemer 

 

• Strategisk parathed 
 



Antagelser om innovation: 

• Hvor kommer den fra? 
– Kommer (også) udefra. 
– Trives ofte bedst i mindre 

virksomheder. 
 

• Hvordan beskytter vi os mod 
den? 

– Lukker os inde, fx sammen med  
væg-til-væg-leverandører. 

– Sørger for at pilotprojekter ikke kan 
løftes over i normal drift. 

– Udtænker komplekse 
(distribuerede) business cases. 

– …  
 
 



Hvordan det kan gøres: 

Kerneleverandøren: 
 

• Funktionalitet 
• Drift 
• Integration 
• Strategisk 

samarbejde 

Tredjeparts- 
leverandør 

Tredjeparts- 
leverandør 

Tredjeparts- 
leverandør 

Tredjeparts- 
leverandør 

Kernesystemet 

Services 
Komponenter 

Snitflader 

Aarhus kommunes nye borgerjournal (EOJ) som eksempel: 



Hvordan det kan gøres - detaljerne: 

• Krav #4: Single sign-on. 
• Krav #5: Fastholdelse af kontekst. 
• Krav #32: Telemedicinske data og tværsektoriel 

deling. 
• Krav #34: Udstilling af komponenter og 

services over for tredjepartsleverandører. 
• Krav #40: Pilotafprøvning af apps - i 

driftsmiljøet. 
• Krav #43: Kategorisering af integrationer  

(+ fastpris på integrationskategorier). 
• Krav #45: Åbne og dokumenterede snitflader. 
• Krav #75: Hvordan vil tilbudsgiver bidrage til øko-

systemets liv og udvikling? 
 



Hvordan det kan gøres – funktionelle krav: 

• Krav #1: ”Den Tilbudte Løsning skal opfylde 
kravene indeholdt i use-cases 1 til 22 i 
Underbilag 3C – Proces og Use Cases…”  
 
 
 
 
 
 

• Krav #3: ”Den Tilbudte Løsning skal opfylde 
og implementere de beskrevne 
klassifikationer og standarder, som er 
beskrevet i underbilag 3D – Begreber og 
Klassifikationer…”  
 



Spørgsmål? 

Esben Wolf 
4185 9522 
esw@aarhus.dk 
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