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Hvem er kurset for?

Kurset er primært for dig, som arbejder i forretningen i 

en statslig myndighed, og som gerne vil et spadestik 

dybere ned under buzzwords og begreber om nye 

teknologier, der bliver kastet rundt i flæng.

Det er for dig, som vil have skærpet din evne til at indgå 

i dialog med samarbejdspartnere og specialister om nye 

teknologier.

Varighed: 2 dage 

Afholdelse: København

Pris: 7.000 kr.

Teambaseret læring

Send hele jeres kontor afsted med op til 25 deltagere. 
Pris: 83.400 kr. uden lokaler og forplejning.

Det får du på kurset

1. Se potentialer og barrierer ved ny teknologi og få

konkretiseret og afmystificeret, hvad de kan og ikke kan.

2. Nødvendig viden til at identificere og vurdere optimering af

processer og udvikling.

3. Viden til at udfordre og indgå i dialog med fx it-

leverandører, dataansvarlige mv.

Automatisering i forretningen
Lær at effektivisere dine arbejdsgange med Robot Process Automation (RPA) og Machine Learning (ML). Kurset berører også teknologier som 
Blockchain, Cloud, Chatbots og Internet of Things (IoT).

Læs mere på digitaliseringsakademi.dk

https://digst.dk/styring/statens-digitaliseringsakademi/kursuskatalog/statens-informationssikkerhedsuddannelse/
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Dag 1

01 Digitale teknologier i en offentlig kontekst

Introduktion til, hvordan digitale teknologier kan anskues i en offentlig kontekst 

med eksempler fra staten. Her kommer vi rundt om de statslige strategier på 

digitaliseringsområdet, fællesoffentlige komponenter, statslige registre, og hvad 

agilitet betyder for projekter af denne karakter.

02 Robotic Process Automation Lab

Demo og øvelser med software-robotter brugt til automatisering af arbejdsgange 

ofte set på fx områder med tung sagsbehandling. Her lærer du om, hvad man 

kan med RPA, hvad der skal til for at tage teknologien i brug. Øvelser og dialog i 

grupper vil være et væsentligt element i at give dig muligheden for at fornemme 

teknologien op imod anvendelsesmulighederne på dit eget område. 

03 Machine Learning Lab 

Demo og øvelser med machine learning brugt til at bearbejde store mængder 

data, genkende mønstre heri og deraf komme med anbefalinger. Labbet er 

dialog-baseret med en række øvelser i grupper, der har til formål at give 

forståelse for, hvad teknologien kan, og hvornår det giver mening at bruge den i 

en statslig kontekst.

Forberedelse forud for dag 1 - Se to korte videoer:

• Introduktion til RPA (20 min.) 

• Introduktion til AI, ML & Data (12 min.)

Dag 2

04 Fornem og Evaluer digitale teknologier

Modul 4 bygger videre på indholdet fra de første tre moduler, hvor digitale teknologier er 

sat i kontekst af det offentlige arbejde. På dette modul arbejdes der med at fornemme og 

evaluere teknologierne, som er del af det du som kursist har været gennem under de to 

Labs, og vil igen i høj grad være dialogbaseret med øvelser i mindre grupper

05 Handl på digitale teknologier

Modul 5 fortsætter hvor modul 4 slap og bygger det sidste element på kurset; det at 

handle på digitale teknologier, efter at du har fornemmet og evalueret dem. Det betyder 

ikke, at du som medarbejder skal ud og køre digitaliseringsprojekter, men det giver en 

forståelse for, hvordan du indgår heri og tager teknologier i betragtning i relation til din 

dagligdag og arbejde. Slutteligt evalueres der på hele kurset. 

06 Afrunding og evaluering

Kurset afsluttes med en kort mundtlig evaluering med afsæt i et evalueringsskema.

Forberedelse forud for dag 2 - Se fem korte videoer:

• Introduktion til Blockchain (16 min.) 

• Introduktion til Cloud Computing (19 min.)

• Introduktion til Chatbots (13 min.)

• Introduktion til Augmented & Virtual reality (9 min.)

• Introduktion til IoT (12 min.)

Kursusprogram
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 Bedre forståelse for hvordan it og eksisterende 

teknologier anvendes i staten og i egen organisation.

 Viden om samarbejdet om it og digitalisering i egen 

organisation, i forhold til Statens It og andre offentlige 

indsatser

 Indsigt i nyere og opdukkende teknologier og deres 

potentialer samt anvendelsesmuligheder i deltagernes 

konkrete statslige kontekst

 Klarhed over betydningen for og af it og nyere 

teknologier i forhold til deltagerens egen faglighed og 

arbejdsopgaver i dag og i fremtiden

 Viden om og evne til at spotte nye digitale muligheder

Læringsmål
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Kursusforløb

Før dag 1
Undervisning 

på dag 1

Se videoerne 

• Introduktion til RPA (20 min.)

• Introduktion til AI, ML & Data (12 min.)

Modul 01 Digitale teknologier i en offentlig kontekst 

Modul 02 Robotic Process Automation Lab

Modul 03 Machine Learning Lab 

Modul 04 Fornem og Evaluer digitale teknologier

Modul 05 Handl på digitale teknologier

Se videoerne 

•Introduktion til Blockchain (16 min.) 

•Introduktion til Cloud Computing (19 min.)

•Introduktion til Chatbots (13 min.)

•Introduktion til Augmented & Virtual reality (9 min.)

•Introduktion til IoT (12 min.)

3 dages 

mellemrum
Før dag 2

Undervisning 

på dag 2


