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"Jeg har  
aldrig været i 
tvivl om, hvor 
vi skulle hen"  
Interview med Helen Holdt, 
projektleder på opgraderingen  
af Energinet.dk's kontrolsystem.
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ProData Consult og Raft 
Consulting fusionerede per 
1. januar 2016. Med fusionen 
konsoliderer vi vores position 
som landets største konsulent-
hus inden for vores segment, 
hvilket giver os en endnu bedre 
platform til at servicere dig og 
tilbyde de mest spændende 
opgaver på markedet.

Sammenlægningen af firmaerne 
har været udfordrende, men også 
interessant og intens. Vi er glade 
for og stolte af ikke at have haft 
churn i forbindelse med fusionen 
– hverken i forhold til kunder eller 
konsulenter – og jeg vil især gerne 
takke alle Raft-konsulenter for 
tålmodighed og godt samarbejde i 
forbindelse med transformationen 
til ProData Consult. 
  Sammenlægningen af firmaerne 
betyder, at vi kan tilbyde endnu 
flere spændende konsulentopga-

ver hos endnu flere kunder. Med 
fusionen har vi rammeaftaler med 
stort set alle større konsulentafta-
gere på det danske marked. 
  Samtidig har det styrket vores 
svenske tilstedeværelse, hvor vi 
nu også har kontor i Stockholm. 
Vores tilstedeværelse i Sverige 
har nu en meningsfuld volumen 
– uden at være prangende – og 
vi sender da også flere og flere 
danske konsulenter på opgaver 
på den anden side af Øresund. Vi 
satser stærkt på at ekspandere 
det svenske marked yderligere i 
2016. 
  Vi vil bruge den energi og det 
overskud, som fusionen og den 
højere volumen giver os, til at 
optimere og forbedre vores ser-
vice til dig yderligere og arbejder i 
øjeblikket bl.a. på en ny version af 
konsulenter.dk.  
  Generelt har året indtil nu været 
travlt, der er udpræget optimisme 

og fart på konsulentmarkedet. Vi 
har stor efterspørgsel inden for 
stort set alle kompetencekate-
gorier, og hvis du søger konsu-
lentopgaver vil jeg anbefale dig 
at gå inde på konsulenter.dk og 
opdatere dit CV samt holde et 
vågent øje med vores opgaver 
eller henvende dig direkte til vores 
ressourceafdeling.  
  I dette nummer af KonsulentNyt 
får du bl.a. en historie 'fra det 
virkelige liv' om en ProData-
konsulent, der gjorde en stor 
forskel hos en kunde. Noget vi ser 
hver dag, og som vi er stolte af og 
taknemmelige over. 

God læsning. 

Søren Rode 
CEO

Nyt konsolideret ProData Consult
– nok firmaet med de bedste konsulentopgaver
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Hovedkontoret ligger stadig på Stamholmen 
i Hvidovre, men en væg er blevet væltet for 
at få plads til 30 nye kolleger. Fusionen øger 
nemlig ProData Consults medarbejderstab til 
90 administrative medarbejdere og fastansatte 
konsulenter – og mere end 700 freelance-kon-
sulenter ude hos selskabets kunder. Dermed 
er ProData Consult tæt på at være landets 
største leverandør af forretnings- og IT-konsu-
lenter – og den markant største leverandør til 
finansindustrien. Claus K. Rasmussen, tidligere 
direktør i Raft Consulting og nu COO i ProData 
Consult, siger: 
  ”Vi har en fælles vision for virksomheden 
om at levere noget unikt: Vi vil være en stærk 
fullservice-leverandør og bygge videre på de 
gode synergier, der ligger i kombinationen af 
Rafts branchespecialiserede forretningskonsu-
lenter og ProDatas mange erfarne freelance-
konsulenter.”

TO STÆRKE VIRKSOMHEDER I SAMME BÅD
Fusionen giver dog meget mere end synergi. 
De to virksomheder komplementerer hinanden 
fra de to ledergrupper og medarbejderkultur 
til fokus på kvalitet. Derudover henter ProData 
Consult selv en stor del af sin samlede om-
sætning inden for nogle af de samme områder, 

som Raft har specialiseret sig i. 
  “Vi er to stærke virksomheder, der sætter os i 
samme båd og bliver Guldfireren i stedet for at 
kæmpe om, hvem der skal være nummer 1 og 
2,” siger COO Claus K. Rasmussen. 
  Før fusionen var Raft Consulting et speciali-

seret konsulenthus med konsulenter inden for 
finanssektoren og andre brancher, hvor indu-
strividen, forretningsprocesser og IT går hånd i 
hånd. Men set i lyset af at kundernes IT-behov 
bliver mere og mere komplekse, giver det god 
mening at fusionere med ProData Consult, 

der har en unik evne til at matche kundernes 
efterspørgsel på erfarne IT-konsulenter.

DET NYE PRODATA CONSULT
Begge konsulenthuse har haft deres bedste år 
nogensinde i 2015: ProData vækstede med  
10 % og Raft med 33 %. ProData Consult har 
en større portefølje nu, så det alene sender 
væksten op i år. Det er dog kvalitet og ikke 
vækst, der skal drive udviklingen.  
Adm. direktør Søren Rode fortæller: 
  ”Raft og ProData komplementerer hinanden 
godt, hvilket resulterer i dybere viden og bedre 
kvalitetsydelser til kunderne.” 
  Mange fusionerede virksomheder formår ikke 
at indfri forventningerne, hvilket ofte skyldes, at 
fusionen er et forsøg på at redde to pressede 
selskaber. Det er ikke tilfældet her. Søren Rode 
understreger, at begge virksomheder uden 
problemer kunne have fortsat alene: 
  ”Her er der tale om to stærke virksomheder, 
som står endnu stærkere sammen. Det gør en 
stor forskel. Vi siger ikke folk op – vi ansætter 
flere.” 
  En anden fordel ved fusionen er, at der kan 
sættes turbo på internationaliseringen. Den har 
været en god forretning indtil nu, men Søren 
Rode ser et stort potentiale, som ProData 

EFTER FUSION:  
NOK LANDETS  
BEDSTE  
KONSULENTHUS
PRODATA CONSULT ER GÅET SAMMEN MED RAFT CONSULTING FOR AT 
FØJE STÆRKE FORRETNINGSKONSULENTER TIL PULJEN AF DYGTIGE 
IT-KONSULENTER. DERMED BLIVER VIRKSOMHEDEN ET AF LANDETS 
STÆRKESTE KONSULENTHUSE.

Interview med CEO Søren Rode og COO Claus K. Rasmussen.

________________________________________ 

 ”Set i lyset af at kundernes  
 IT-behov bliver mere og mere  

 komplekse, giver det god  
 mening at fusionere med  

 ProData Consult, der har en  
 unik evne til at matche  

 kundernes efterspørgsel på  
 erfarne IT-konsulenter.” 

Claus K. Rasmussen, COO
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Consult kan indfri med virksomhedens forstær-
kede ledelse og flere ressourcer.

ENDNU BEDRE SERVICE FOR KONSULENTER
At Raft bringer fastansatte branchespecialister 
ind i virksomheden, er ikke ensbetydende med 
at ProData Consult gearer ned for freelance-
konsulenter. Tværtimod. Virksomhedens 
fundament er fortsat at have et stort antal 
IT-udviklere, testere og projektledere tilknyttet 
på freelancebasis. Søren Rode siger: 
  ”Reelt var over 80 % af Rafts konsulenter 
også freelancere, så vi får en større volumen i 
det hele taget – og fordi vi er blevet større, kan 
vi skabe tættere relationer til vores konsulenter 
og yde endnu bedre service.” 
  Med branchespecialisternes viden bliver 
ProData også en bedre sparringspartner for 
freelancere, der kan få rådgivning om trends 
inden for de forretningsområder, virksomheden 
har specialiseret sig i. Og en større virksomhed 
betyder en bredere palette af projekter, der 
igen leder til spændende opgaver og mulighed 
for kompetenceløft for tilknyttede konsulenter.

FUSIONEN ER EN OPGRADERING
Det nye ProData Consult har en stor viden om 
kundernes verden, der bl.a. byder på stærke 
forandringsrelaterede krav: sektorlovkrav skal 
implementeres, kunderne skal forholde sig 
til kompetenceløft, redundant IT, behov for 

omstilling af forretningsmodeller og et stærkt 
konkurrencemiljø, hvor dele af industrien er 
voldsomt udfordret.  
  ”Fusionen er den opgradering, der gør, at vi 
kan imødekomme kundernes behov og deri-
gennem sikre, at de bliver i stand til at konkur-
rere optimalt,” siger Claus K. Rasmussen. 
  ProData Consults fokus på internationalise-
ring er endnu en facet af den opgradering. 
Adm. dir. Søren Rode forklarer: 
  ”Det er vigtigt for kunderne, at vi har de 
nyeste erfaringer, både teknisk og forretnings-
mæssigt, og dem får vi blandt andet uden 
for Danmarks grænser. Vi kan f.eks. levere 
konsulenter, der lige har stået for en Basel lll-
implementering i Tyskland, eller den nyeste Big 
Data-løsning i Polen, hvilket er en stor fordel for 
vores kunder.” 

UNIKKE FORDELE FOR KUNDER
Internationaliseringen er langt fra den eneste 
fordel, konsulenthusets kunder får ud af fusio-
nen. Gennem kvalitetsrådgivning og -ydelser 
kan ProData Consult fungere som kundernes 
betroede rådgiver. De brede IT-kompetencer 
kombineret med den dybe erfaring fra de 
fastansatte specialister giver unikke fordele og 
en mere komplet leverandør.  
  ”Vores fastansatte konsulenter er nogle af 
branchens dygtigste. De holder os skarpe på, 
hvor brancherne er på vej hen, hvilke produk-

ter vi skal have, og hvordan vi understøtter 
kundernes forretning bedst muligt,” siger Claus 
K. Rasmussen. 
  Dermed bliver vigtig viden forankret i virksom-
heden, hvilket også klæder account managers 
bedre på til at skabe værdi: Frem for kun at 
spørge, hvad den enkelte kunde har brug for, 
kan ProData Consult levere tungere og mere 
branchespecialiseret sparring.  
Claus K. Rasmussen fortsætter: 
  ”Vi har interesse i at udvikle os sammen med 
kunden. Jo bedre vi forstår kundens verden, 
og jo bedre kunden forstår, hvordan de kan 
bruge os som muskler og hjerne, jo bedre 
samarbejde får vi, og jo mere værdi kan vi 
generere.”

ØNSKER SKARP PROFIL
Den største udfordring for virksomheden nu er 
at fastholde visionen, for begge ledere er enige 
om, at der er mange fristelser. 
  ”Man kan samle alt det guld op, der ligger 
på gaden, men noget er måske bedre at lade 
ligge, hvis du vil have en skarp profil i marke-
det,” siger Claus K. Rasmussen.  
Søren Rode fortsætter: 
  ”Vi skal være tro mod vores value proposition 
– både i forhold til kunder og konsulenter. Alt 
nyt vi leverer, skal gøre os stærkere på kerne-
forretningen.”  

Det nye ProData Consult
Vækst 2015

Efter fusionen
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Nok  
landets  
bedste  
konsulent-
opgaver   
– for forretnings-  
og IT-konsulenter 

ProData Consult er Danmarks største udbyder  
af opgaver for selvstændige forretnings- og  
IT-konsulenter, og vi tilbyder et stort udvalg af 
job hos en bred vifte af kunder. I 2015 skaffe-
de vi opgaver til mere end 900 konsulenter og 
havde over 220 aktive kunder. Vi samarbejder 
og har rammeaftaler med de største virksomhe-
der i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Polen  
og Holland.

Da vores kunder forventer meget af os, stiller vi store 
krav til vores konsulenter. Det betyder blandt andet, 
at du skal have minimum fem års professionel  
erfaring for at være konsulent i ProData Consult. 

Se ledige  
opgaver

http://www.konsulenter.dk/
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Det komplekse  
IT-projekt, der gik  
helt efter planen

DANMARKS ENERGIKÆMPE, ENERGINET.DK, ER LYKKEDES MED EN REGULÆR 
MISSION IMPOSSIBLE: ET KOMPLEKST IT-PROJEKT TIL 109 MIO. ER LØST TIL TIDEN 
OG INDEN FOR BUDGET. CIO MORTEN GADE CHRISTENSEN FORTÆLLER HER, HVAD 

FORANDRINGSVILLIGHED OG EN ULTRA STRUKTURERET PROJEKTLEDER KAN UDRETTE.

Interview med CIO Morten Gade Christensen, Energinet.dk
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Integrationen af vedvarende energi i  
Danmark er gået stærkt.  
Så stærkt, at tiden var ved at løbe fra det 
kontrolsystem hos Energinet.dk, der skal sikre, 
at vi alle kan starte dagen med varm kaffe og 
senere tænde for lyset, når solen går ned. 
Derfor tog forsyningsgiganten i 2013 hul på 
et ambitiøst projekt, der skulle opgradere og 
fremtidssikre IT-systemet. 
  ”Det gamle kontrolsystem ville ikke kunne 
styre fremtidens fleksible energisystem, som 
Danmark er ved at opbygge. En opgradering 
var nødvendig, hvis IT-understøttelsen skulle 
følge med. Samtidig ville vi imødekomme 
behovet for et mere robust og sikkert system,” 
siger Morten Gade Christensen, der har været 
CIO i Energinet.dk siden 2013.

STÆRK FORANKRING I ORGANISATIONEN
Hvis man opdaterer sit firmawebsite, og en 
enkelt side ikke fungerer, er det et irritations-
moment. Er man forsyningsgigant og mørk-
lægger en region, fordi der er en kodefejl i 
maskinrummet, har man et problem, for at sige 
det på jysk. Derfor krævede opgraderingspro-
jektet om ikke en 0-fejls politik, så i hvert fald 
et falkeblik på udfordringer, der kunne udvikle 
sig til forsyningsmæssige K3’ere. Derfor var 
Morten Gade Christensens første skridt at sikre 
en stærk forankring af projektet hos ledelsen 
og i organisationen:

  ”Ved mange projekter må man prioritere, 
hvad der er væsentligt – og det har vi gjort.    
Opgraderingen var skrevet ind i koncernstra-
tegien som et mål, der skulle nås, og vi har 
haft en meget klar kommunikation omkring vig-
tigheden af opgraderingen: Smid hvad du har i 
hænderne, hvis der er brug for dig.” 

UTRADITIONELT VALG AF PROJEKTLEDER
Til et så kritisk og højt profileret projekt ville 
man normalt vælge en projektleder med seriøs 

erfaring fra branchen og med SCADA. SCADA 
er typen af IT-system, Energinet.dk anvender. 
Den baggrund havde den ene af de to tunge 
projektledere, som IT-direktøren fik præsenteret 
af konsulenthuset ProData Consult. Den anden 
var en højst utraditionel profil: tidligere CEO i et 

investeringsselskab og uddannet jurist. Hen-
des navn er Helen Holdt, og selvom hun ikke 
havde kendskab til energisektoren, havde hun 
stor erfaring med strukturelle problemstillinger 
fra et tungt bankprojekt. I tillæg demonstrerede 
hun stram tøjleføring – noget der gav Morten 
Gade Christensen en god mavefornemmelse: 
  ”Helens erfaring med store banksystemer 
kom tæt på vores kritiske infrastruktur: det gør 
ondt på finanssektoren, hvis systemerne ikke 
fungerer – ligesom det ville få uoverskuelige 
konsekvenser for Energinet.dk, hvis vi slukkede 
for strømmen i Danmark.”

STRUKTUR, STRUKTUR, STRUKTUR 
Valget faldt på Helen Holdt, som gav sig i kast 
med at beskrive roller og ansvar, lavede logs 
over beslutninger, strukturerede møder og fik 
fastsat sit mandat. Alt blev banket på plads i 
et hug. Selv de interessenter, der ikke leverede 
til tiden, og som burde frygte hende mest, var 
begejstrede: Hun gik aldrig gik efter manden, 
men havde kun fokus på at rydde sten af 
vejen, så alle kunne komme videre.  
  Det utraditionelle valg viste sig at være det 
rigtige. IT-direktøren finder det interessant, at 
man kan finde et perfekt match i en projektle-
der uden brancheerfaring, så længe vedkom-
mende har erfaring med nogle af de samme 
grundlæggende problemstillinger: 
  ”Vi er førende i verden inden for forsyning og 

_____________________________________

 ”Vi har haft en meget klar  
 kommunikation omkring  
 vigtigheden af opgraderingen:  
 Smid hvad du har i  
 hænderne, hvis der er  
 brug for dig.” 

Morten Gade Christensen, CIO
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har en kompleks og kritisk infrastruktur. Det er 
spændende, at det kan lade sig gøre, at Helen 
Holdt, med sin finansbaggrund, forlod Energi-
net.dk som meget vidende på energiområdet.”

EFFEKTIV STYREGRUPPE OG DYNAMISK KONTRAKT
Prioritering og en dygtig projektleder er ikke 
de eneste årsager til, at Energinet.dk er lyk-
kedes med SCADA-opgraderingen. Morten 
Gade Christensen ønskede en effektiv ekstern 
styregruppe og sørgede for at få den øverste 
direktør fra den største leverandør, franske GE, 
med i styregruppen. Det er ellers ikke normal 
procedure, men IT-direktøren ønskede folk 
ombord, som kunne træffe beslutninger:  
  ”Vi ofrede en del på fysisk tilstedeværelse, 
og jeg fik skrevet ind i kontrakten, at GE’s 
repræsentanter i styregruppen skulle være ’on 
location’ hos Energinet.dk én gang om måne-
den. Så kunne vi selv vælge fra gang til gang, 
om et telefonopkald var nok.” 
  Morten Gade Christensen havde også stor 
fokus på den kontrakt, som Energinet.dk 
indgik med GE. Traditionelt beskriver man 
det ønskede produkt og får en pris. Dernæst 
tilbringer man projektperioden med at kæmpe 
om alt det, der ikke er beskrevet – og hvem 

der skal betale for de ting, der ikke står i kon-
trakten. GE blev i stedet bedt om at estimere 
en pris på den samlede leverance og komme 
op med en struktur, der sikrede hurtigere og 
bedre leveringer. IT-direktøren siger: 
  ”Dermed ville GE tjene mere, mens vi kunne 
spare penge og undgå forsinkelser. Kort sagt 
en meget mere dynamisk kontrakt, som gav 
projektlederen fuld transparens, og gjorde det 
nemmere at styre projektet.”  

Navn: Morten Gade  
 Christensen 
Alder: 37 
Uddannelse: MBA CBS,  
 Master i finans  
 London Business  
 School 
Titel: CIO, Energinet.dk 
 
Har tidligere arbejdet for LM Wind 
Power, Danisco, Velfac og Cadbury.

Blå bog

Energinet.dk bruger et SCADA-
system. SCADA står for Supervisory 
Control And Data Acquisition, hvilket 
kan oversættes til dansk som: Over-
vågning, Styring og Data Opsamling.  
 
Med det nye SCADA-system kan 
Energinet.dk styre og overvåge sit 
transmissionssystem for el. Det opgra-
derede system har en mere automatisk 
styring og avanceret systemovervåg-
ning, hvilket giver de driftsansvarlige 
det nuancerede overblik, der skal til 
for at balancere mellem produktion og 
forbrug. Opgraderingen understøtter 
også fremtidens energikrav: I 2020 
skal 50 procent af elforbruget komme 
fra vedvarende energi. Det stiller store 
krav til systemet, da vindproduktionen 
svinger efter årstid og vejr.  
Det nye SCADA-system optimerer 
også IT-sikkerheden.

Om kontrolsystemet

Projektstart: august 2013 
Færdigt: november 2015 
Budget: 109 mio. kr. 
Projektleder: Helen Holdt 
Leverandører: Alstom og GE

Fakta om projektet
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KAN DU KORT BESKRIVE PROJEKTET? 
Projektet var en opgradering af Energinet.dk's 
SCADA-system (System Control And Data 
Acquisition), som 
kontrollerer dansk el-
infrastruktur. Systemet 
skulle flyttes over på en 
ny platform, med et nyt 
netværk, både for at 
fremtidssikre systemet 
og for at højne sikker-
heden. Opgraderingen 
var nødvendig i forhold 
til at indfri strategimål 
for vedvarende energi. 
Samtidig var serverne også på vej til at uddø. 
  Jeg overtog projektet i september 2013 med 
en analysefase, og opgraderingen gik i gang i 
starten af 2014. Planen var at gå live i novem-
ber 2015 – hvilket også skete.

NORMALT VÆLGER MAN EN PROJEKTLEDER 
MED BRANCHEVIDEN. GJORDE DU DIG OVER-
VEJELSER OM DIN MANGLENDE ERFARING?
Jeg er ikke IT-uddannet, men er uddannet in-
den for jura, økonomi og forretningsprocesser. 
De seneste 13-15 år har jeg været ansvarlig 

for en række IT-projekter. Uafhængigt af for-
retningen er der en række forhold, processer 
og arbejdsmetoder, som gør sig gældende i 

alle IT-projekter og ved 
IT-support. Disse forhold 
kender jeg efterhånden 
ganske godt, og de er 
mine primære værktø-
jer i ethvert IT-projekt. 
Jeg er i alle IT-projekter 
afhængig af at få ind-
draget forretningsres-
sourcer og sikre, at vi 
i IT-afdelingen forstår, 
hvad det er IT-leveringen 

skal understøtte. Derfor var det ikke af betyd-
ning for mig, at jeg ikke havde kendskab til 
energi-sektoren. 

HVAD TÆNKTE DU OM PROJEKTET, DA DU FIK 
DET TILBUDT?
At det var stort og super spændende. At 
projektet var vigtigt for Energinet.dk, hvilket 
betyder meget for mig. De fleste kunder har 
mange projekter – jeg vil gerne have det pro-
jekt, der er vigtigst for dem, for så er det som 
regel lettere at få fremdrift i projektet.

”JEG HAR 
ALDRIG VÆRET I 
TVIVL OM, HVOR 
VI SKULLE HEN”
DA ENERGINET.DK SKULLE OPGRADERE DERES SCADA-SYSTEM, 
HJERTET I DANMARKS MEST KRITISKE INFRASTRUKTUR, VALGTE DE 
EN UTRADITIONEL PROJEKTLEDER. HER FORTÆLLER HELEN HOLDT, 
HVORDAN HUN STYREDE PROJEKTET I MÅL.

Interview med Helen Holdt, Program Manager

_____________________________________

 ”Styregruppen havde en god  
 forståelse for forretningen  

 og leverancerne og var god  
 til at håndtere vanskelige  

 udfordringer, hvilket også er  
 centralt for ethvert projekt.” 

Helen Holdt, Program Manager
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Sørg for at beslutningstagere 
er tæt på

Lav en god aftale med  
leverandøren 

Få løbet ressourcer op

Lav en plan ud fra slutmålene

Få struktureret opgaverne på 
en måde, der giver mening

Fem gode råd

1

2

3

4

5

HVORDAN GREB DU DET AN? 
Vi lavede en kontrakt med leverandøren af 
applikationen, franske GE, hvor vi krævede 
del-leveringer i form af 20-25 work-packages, 
så vi løbende fik mindre leverancer. Vi bad GE 
om at lave estimater og plan for levering af 
hver work-package, eksempelvis levering af et 
modul eller en specialkodet funktionalitet.  
  Derudover fastlagde vi ret tidligt en test-
strategi i styregruppen, som basalt set var, 
at vi skulle teste så tidligt som muligt. Når en 
delmængde blev leveret, testede vi så meget, 
som vi kunne inden for den givne leverance, 
hvor vi arbejdede med work-packages og 
milestones.  
  I teststrategien havde vi sammen med GE 
defineret, hvad der var en mindre fejl, og hvad 
der var en kritisk fejl. Vi arbejdede med fem ka-
tegorier for at have en fælles forståelse af defi-
nitioner. Vi øvede os i at se på resultater, hvad 
det ville sige når rettelser af fejl blev forsinkede, 
hvilke der var mere vigtige end andre, og hvad 
det ville sige, når der var x-antal fejl inden for 
hvert niveau (mindre – kritisk). I styregruppen 
så vi kun på antallet af defects inden for de 
forskellige niveauer, hvor det i teststrategien 
handlede om, hvad vi ville acceptere inden for 
hvert niveau.  
  Vi besluttede også tidligt at inddrage slut-
brugerne i en go-live plan. Vi havde en fall 
back-strategi som en del af go-live planen: 
hvis noget i planen efter et par uger gik dårligt, 
kunne vi falde tilbage til den tidligere version af 
systemet.

ER DER NOGET, DER ER KOMMET BAG PÅ DIG?
I et stort IT-projekt opstår der hver dag nye is-
sues, som ingen havde tænkt på. Det handler 
om, hvordan disse issues håndteres. Jeg har 
aldrig været i tvivl om, hvor vi skulle hen. Vi 
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Navn: Helen Holdt 
Alder: 52 
Uddannelse: Jurist, ph.d i jura,  
 MBA, PRINCE2- 
 certificeret 
Titel: Program Manager 
 
Kommer fra bankverdenen og har 
bl.a. stået for et 2-årigt projekt for 
Pohjola Bank i Helsinki, der skulle 
have implementeret et nyt system 
til handel med værdipapirer fra 
trading til backoffice. 

Blå bog

I Helen Holdts afrapportering beskriver 
hun blandt andet retningslinjer, der blev 
udformet under analysefasen og imple-
menteret tidligt i projektet (fall back-stra-
tegien blev dog udarbejdet ved starten af  
overvejelserne om cutover-strategien.): 

FOKUSOMRÅDER I FORHOLD TIL  
STRATEGI OG MINIMERING AF RISICI 

• Intern styregruppe med få og stærke  
	 ledelsesmæssige	profiler
• Ekstern styregruppe med stærke  
	 GE-profiler
• Projektrum til at samle ressourcerne,    
 der arbejder på projektet
• Projektorganisation til nedbrydning  
 af  klassisk grænse mellem forretning   
 og IT
• Agil projektmetode
• Fokus på kvalitetskrav og test heraf
• Fall back-strategi for cutover  
 (systemskift)
• Frikøb af  interne ressourcer.
 
DET VIGTIGE PROJEKTRUM
Helen Holdt skriver: 
”For ethvert projekt af  en vis størrelse, 
er det meget vigtigt at have et fysisk 
sted, hvor projektets deltagere kan 
samarbejde. Når nogle af  de primære 
interne ressourcer kun kunne allokeres 
deltid, var et projektrum en helt åbenlys 
nødvendighed.” 
		Med	styregruppens	hjælp,	fik	projektet	
allokeret ”SCADAHut”. Det tog nogle 
måneder før alle projektdeltagere efter-
levede strategien om, at arbejdet skulle 
udføres i SCADAHut, men da rutinen 
først indfandt sig, blev det et meget stort 
aktiv i forhold til at sikre fremdrift i og 
samarbejde om projektaktiviteterne. 

Projektlederens  
afrapportering

formåede altid at finde ud af, hvem der kunne 
hjælpe os med at komme videre, eller hvordan 
vi kunne løse udfordringerne sammen.

HVILKE ELEMENTER VAR VIGTIGE FOR 
PROJEKTETS SUCCES?
GE’s engagement, projektledelsen, styregrup-
pen og projektrummet. I forhold til styregrup-
pen, er det grundlæggende i ethvert projekt, at 
den kan fastholde sin retning trods vanskelige 
beslutninger. Her spillede styregruppens meget 
dygtige formand, Jens Møller Birkebæk, en 
helt central rolle. Jeg clearede vanskelige be-
slutninger med ham, hvorefter enten han eller 
jeg vendte dem med de andre medlemmer, 
hvis noget skulle afklares.  
  Projektgruppen havde en god forståelse for 
forretningen og leverancerne og var god til at 
håndtere vanskelige udfordringer, hvilket også 
er centralt for ethvert projekt.

HVAD BETØD PROJEKTRUMMET FOR 
VIDENDELINGEN?
Folk sad i projektrummet, når de arbejdede 
med projektet. Det blev hurtigt fyldt med 

plakater over integrationer, platformen og 
work-packages, som vi brugte på forskellig 
vis. Eksempelvis skrev vi på plakaten med 
work-packages, hvad de enkelte leverancer 
hed, hvor de var, og hvornår de landede. De 
plakater brugte vi fra starten til at kommuni-
kere, hvor langt vi var. At de hang i projektrum-
met var en stor hjælp for kommunikationen i 
projektgruppen. 
  Derudover krævede vi som minimum, at den 
franske leverandør GE skulle sidde og teste i 
projektrummet sammen med os, hver gang de 
leverede en work-package, som var klar til test.  
  Alle projektdeltagere endte med at blive glade 
for projektrummet og efter et par måneder 
fungerede rummet som det primære værktøj 
i forhold til, at vi kunne arbejde sammen og 
være synlige med det, vi lavede.

HVAD HAR VÆRET DE STØRSTE UDFORDRINGER 
UNDERVEJS?
De sædvanlige udfordringer, såsom at få 
tildelt tilstrækkeligt med ressourcer, at få folk 
til at samarbejde i stedet for at skyde bolden 
videre, at få de rigtige ressourcer på de rigtige 

tidspunkter - både fra Energinet.dk og GE. 
Sidstnævnte mest hos os selv, men det er 
meget almindeligt i sådan et projekt.  
  Det tog f.eks. lidt tid at få Energinet.dk’s 
medarbejdere ned at sidde i projektrummet, 
men det var vigtigt for kommunikationen og 
samarbejdet i hele projektgruppen (Energinet.
dk og GE). Hvis man kun mailer sammen, 
mister man allerede dér værdifuld information 
og taber tid. Hvis en afklaring kræver mere end 
2-3 mails, så er det om at gribe telefonen eller 
sætte sig sammen.  
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Efterspurgte konsulenter
ProData Consult er på udkig efter tunge IT-konsulenter, der arbejder med nedenstående roller og 
områder. Kan du selv, eller kender du nogen, der kan, hører vi gerne fra dig på mail: fbe@prodata.dk

Udvikler

Frontendudvikler

Arkitekt

Webudvikler

Mobiludvikler

Webmaster

Teknisk projektleder

Scrum Master

Projektleder

Business Manager

Forretningsudvikler

Proceskonsulent

Løsningsarkitekt

Tester

Testkoordinator

Test Manager

Teknisk tester

Databaseudvikler

Database- 
administrator

Driftskonsulent

Infrastruktur- 
konsulent

Netværkskonsulent

Netværksarkitekt

Supportkonsulent

Sikkerhedskonsulent

SEM/SEO

UX-konsulent

Visual Designer

Microsoft /.NET

Java/J2EE

Responsive Web 

JavaScript, CSS, 
HTML5

Oracle

Open Source

Mainframe

Web

Mobil

ERP

SAP

SharePoint

Data Warehouse/BI

PRINCE2

SOA

ITIL

Quality Center

ISTQB

Cloud

Cisco

Microsoft Dynamics

UNIX/Linux

Embedded

Adobe Creative Suite

Calypso

Hadoop

Den offentlige sektor

Den finansielle sektor

Capital Markets

Telecom

Tjek dit ProData-CV på 
konsulenter.dk/cv og opdater dine 
kompetencer samt tilføj dine seneste  
erfaringer/opgaver. Har vi et fuldt  
opdateret CV i databasen med alle 
dine kompetencer, øger du sandsyn-
ligheden for, at vores sælgere finder 
nye projekter til dig.

Har du opdateret dine 
kompetencer?

Se opgaver, events og artikler på ny LinkedIn-side
Nu kan du holde dig opdateret på nyheder fra ProData Consult:  
Læg vejen forbi vores nye LinkedIn-side for konsulenter og stik den et like  
– så holder du dig ajour med nye opgaver, spændende events og artikler.

Energisektoren

Industri

Transport/Logistik

ROLLER KOMPETENCER/ OMRÅDER: BRANCHER: 

http://konsulenter.dk/cv
https://www.linkedin.com/company/prodata-consult---for-consultants?trk=company_name
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Tre projektledere, der er ude for ProData Consult, deler deres erfaringer med vidensdeling i hverdagen:

HVAD ARBEJDER DU MED LIGE NU?
I Bolighed, der vil gøre det nemmere og mere 
gennemskueligt at være boligejer i Danmark, 
arbejder vi løbende med nye funktioner til 
brugerne. Det er et datadrevet website, hvor 
du som boligejer kan få mange oplysninger om 
boliger til salg, og boliger, der måske er til salg 
– som er vores eget produkt, hvor du kan teste 
markedet for din bolig. Du kan også se den 
anslåede værdi for alle boliger, der ikke er til 
salg, tjekke markedstemperaturen, forhand-
lingsstyrke mellem køber og sælger, indeks for 
mest attraktive beliggenhed og meget mere.

HVORDAN SIKRER DU VIDENSDELING I TEAMET?
Vi bruger Jira som grundværktøj, hvilket be-
tyder at alle kan følge med i hele projektet og 
samtidig holde fokus på deres egne opgaver. 
De ti mand på holdet er alle konsulenter og har 
prøvet mange forskellige værktøjer, men Jira 
passede bedst til vores case.  
  Vi kan strømline hele workflowet og dele det 
op i featureudvikling, improvements osv. Vi har 
fuld historik i en fælles platform, hvor vi kan 

assigne opgaver, køre sprint og i det hele taget 
arbejde agilt med Scrum-terminologi og -me-
todikker. Man kan vælge, om man vil styre det 
løst eller meget stringent og efter bogen. Vi har 
valgt en light-version med både vidensdeling 
og processtyring, men med plads til selvorga-
nisering i teamet. Det giver de bedste resulta-

ter. Ulempen ved Jira er, at det kan sindssygt 
mange ting. Man må investere tid og ressour-
cer i at bruge det rigtigt, uddanne og træne 
folk og insistere på, at alle bruger programmet. 
Det har taget to-tre måneder at nå dertil, hvor 
vi kunne køre ren Jira – også mentalt. Ligesom 
med al mulig anden IT, sker tingene ikke af sig 
selv, men det er også en styrke, at du er tvun-
get til at arbejde på en anden måde, end du 
plejer. Først så jeg lidt skeptisk overfor Jira, men 

programmet integrerer både bredt og dybt, og 
jeg synes, det er den investerede tid værd.

HVORDAN UDVEKSLER I VIDEN I HVERDAGEN?
Når behovet er der, bruger vi stand-ups, som 
også er en del af Scrum-pakken, samt ugent-
lige sprint planning/review-møder. Derudover 
anvender vi Slack, som integrerer med Jira. 
Vi har forskellige kanaler eller chatfora, som 
vi videndeler i, hvor alle kan følge med. Al Jira 

”De skal 
føle sig som 
en del af en 
samlet plan”
Christian Jaspers, interim direktør

Navn: Christian Jaspers 
Alder: 48 
Titel: Interim direktør

Christian har primært arbejdet 
online med projektledelse, ud-
vikling og startups og har bl.a. 
været en del år i SAS og Gorm 
Larsen & Partners.

Blå bog

_____________________________________

 ”Vi har valgt en light-version  
 med både vidensdeling og  
 processtyring, men med plads  
 til selvorganisering i teamet.  
 Det giver de bedste resultater.” 

Christian Jaspers
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kører i sin egen kanal gennem Slack, men vi 
har også andre kanaler som ’Ideas’, ’General’ 
og en en-til-en chat ved specifikke opgaver. 
Slack er et godt supplement til Jira, der sikrer 
løbende operationel videndeling, f.eks. hvis ting 
driller, der er en bug, filer skal uploades osv. 

HVILKE UDFORDRINGER STÅR DU MED I  
FORHOLD TIL AT DELE VIDEN?
Den evige udfordring, når det gælder videns-
deling: alle skal ikke have alle detaljer om alt. 

Men alle skal være med på den overordnede 
strategi. De skal føle sig som en del af en 
samlet plan og vide, hvad vi vil med projektet. 
Som med alt andet, er det en balance. Nogle 
gange lykkedes det godt, andre gange bruger 
man for meget tid på systemet og for lidt på 
arbejdet. 

HVAD ER DET MEST INTERESSANTE ASPEKT AF 
VIDENSDELING FOR DIG?
At give teamet optimale forudsætninger for 

at løse opgaverne bedst muligt. Så de får 
mest ud af ressourcerne og ikke skal vente på 
hinanden. Hvis mit team har det rigtige niveau 
af viden og delagtighed i tingene, får jeg også 
gladere folk. Samtidig er det selvfølgelig også 
sjovt at være med ombord på et projekt som 
Bolighed, der er et nytænkt, disruptive pro-
dukt, der dækker et hul i markedet.  

Vigtigste projekt- 
styringsredskab:  
En kinabog 
 
Mads Juul Jacobsen, senior projektleder

HVAD VAR DIT SENESTE PROJEKT?
Jeg var teknisk projektleder på et 
projekt omkring etablering af selv-
betjent grænsekontrol i Københavns 
Lufthavn. Der var flere projektledere, 
og nogle af os forlod projektet inden 
den endelige afslutning. Det gjorde vi-
densdeling mellem de tilbageværende 
projektledere og mig ekstremt vigtig, 
så videnstabet ikke blev for stort.

HVAD HAR DU GJORT FOR AT UNDGÅ 
VIDENSTAB?
Jeg sikrede tydelighed i de resterende 
opgaver på en tavle, hvor alle opgaver 
er beskrevet på post-its med estime-
ret tidsforbrug og rækkefølge. Her kan 
alle se, hvad der mangler, og hvordan 
tingene hænger sammen. Det er min 
tilgang: jeg sørger for at alt er synligt – 
og gerne på tavler eller vægge. 

Navn:  Mads Juul  
 Jacobsen 
Alder: 41 
Titel:  Senior projektleder 
Uddannelse:  Cand.scient.oecon. 

Mads er oftest at finde i den  
finansielle og offentlige sektor og 
har bl.a. arbejdet med software-
udvikling og hardcore infrastruk-
turprojekter hos PFA, KPMG og 
Topdanmark.

Blå bog
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HVORDAN HAR DU SIKRET VIDENSDELING UNDERVEJS?
Normalt deler jeg viden internt i projektet, men her var 
vi næsten kun eksterne. For at sikre, at al viden ikke 
forsvandt med projektfolkene efter endt opgave, var der 
behov for løbende møder med dem, der skulle overtage 
efter os, for at opdatere dem på opbygning, koden og 
arkitekturen. 

DU SIGER, AT DU ER OLD-SCHOOL – HVAD INDEBÆRER DET?
Folk får og sender rigeligt med e-mails, så jeg går meget 
rundt for at have daglig kontakt med projektdeltagerne. 
Derfor har jeg en kinabog med, som jeg bruger til at holde 
styr på mine opgaver. På højre side har jeg opgaverne 
– på venstre side deler jeg dem op i haster/haster ikke, 
vigtigt/ikke vigtigt. Det giver et godt overblik over, hvad 
der skal løses den dag, hvilket også får mit stressniveau 
ned: får jeg løst alle markeret ’haster’ og ’vigtig’, gør det 

ikke noget med resten. De opgaver jeg ikke når, overfører 
jeg til næste side. Nogle gange flyder to-do listen ud på 
flere sider – så ved jeg, at jeg har for travlt. Det er også en 
god måde at tale med folk på, da kuglepen og blok virker 
som en mere uformel opfølgning, end når man står med 
en iPad.

HVILKE VÆRKTØJER BRUGER DU – UD OVER KINABOGEN?
OneNote. Jeg brugte post-its en overgang, men dem 
kan man ikke have med. Selvom jeg prøver ting af på pc, 
vender jeg altid tilbage til kinabogen. Den virker, så hvorfor 
bruge energi på at finde en ny løsning, der måske bliver 
lige så god? Det er dog en ulempe, at jeg kun har den 
ene bog. Jeg kunne godt tænke mig at finde en cloud-
baseret løsning, så den kunne ligge på flere platforme. De 
dage jeg ikke får taget den med til et møde, ville det være 
belejligt at kunne se indholdet på telefonen. 

HVOR MEGET VÆGT LÆGGER DU PÅ VIDENSDELING?
Vidensdeling er en utrolig vigtig del af hverdagen i et pro-
jekt. Det er nemmere at få succes, hvis alle har forståelse 
for en fælles retning og sammenhæng – og hvordan den 
enkelte opgave passer ind i det store hele. Jeg er en 
stor tilhænger af agile processer og holder f.eks. daglige 
morgenmøder, hvor hver deltager får fem minutter til at 
opsummere arbejdet dagen før, hvad de skal i dag, og 
hvilke udfordringer de oplever. Testerne hører, hvordan 
det går med softwareudviklingen, og udviklerne ved, hvis 
testerne ikke kan følge med. Teamet fungerer bedre, og 
hvis man hører, at en kollega har problemer i denne uge, 
er man mere tilbøjelig til at tage over. Hvis en tester sidder 
i lufthavnen eller er i en anden tidszone, indkalder jeg til 
fælles videomøder. I min erfaring bliver tingene bare bedst, 
når man kan fortælle og illustrere. Som en af udviklerne på 
projektet sagde: man tænker bedst, når man står sam-
men ved et whiteboard.   

_____________________________________

 "Det er også en god måde at tale med  
 folk på, da kuglepen og blok virker  
 som en mere uformel opfølgning,  
 end når man står med en iPad." 

Mads Juul Jacobsen
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”Jeg bruger meget tid 
på at forstå, hvordan 
viden kommer til mig”
Louise Gewecke Kristensen, transitionsprojektleder

HVAD ARBEJDER DU MED LIGE NU?
Jeg arbejder på et projekt ved Rigspolitiets 
Koncern IT, hvor jeg er ansvarlig for at plan-
lægge en fysisk og organisatorisk flytning af en 
politienhed. Projektet består af seks forskellige 
spor, hvor jeg er ansvarlig for IT-sporet. Projek-
tet er politisk og tidspresset, hvilket udfordrer 
risikovurderingen og kvaliteten, især fordi det 
også inkluderer en delvis flytning af personel 
og udstyr. 
  Vidensdeling i projektet foregår på tværs af 
kundens interne ressourcer, politienheden som 
skal flyttes, samt det nye netværk, der skal 
varetage politienheden. Min opgave er at lade 
interessenterne bidrage med viden, som jeg 
indsamler og deler i en drejebog.

HVILKE UDFORDRINGER STÅR DU MED I FOR-
HOLD TIL AT DELE VIDEN?
Det er et meget bredt projekt, så arbejdsopga-
ver og viden skal koordineres på tværs af de 
seks spor. Man skal hele tiden overveje, om 
en beslutning har betydning for de andre spor 
– hvilket er svært at gennemskue på tværs af 
så stort et program. Det kan virke uvigtigt, at 
en projektleder ændrer en flytning fra den 2. til 
den 1. i måneden, men det skal kommunike-
res bredt, da en anden projektleder skal sørge 
for flyttemænd og sætte borde op. 

HVORDAN GRIBER DU UDFORDRINGEN AN?
Jeg bruger meget tid på at forstå, hvordan 
viden kommer til mig, hvor meget der skal 
gå videre, og hvem der specifikt har brug for 
den. Folk skal ikke bombarderes med info. Det 
gælder om at finde en balance. Min tilgang er 
at lave ugentlige statusrapporteringer, hvor jeg 
forsøger at få al relevant viden ind i punktform. 
Hvis et punkt er relevant for en af interessen-
terne, kan de bede om en uddybning. Jeg 
sender status via email for hurtig eksekvering 
og for at nå et bredt publikum, men holder 
også statusmøder hver anden uge i mit spor, 
hvor jeg har medarbejdere fra begge organisa-
tioner repræsenteret.

HVAD ER DET MEST INTERESSANTE ASPEKT AF  
VIDENSDELING FOR DIG?
Jeg ved meget om IT, men jeg blander mig 

helst ikke i faktuel viden. Hvis jeg antager 
nogle ting, tager jeg specialisternes arbejde fra 
dem – hvilket jeg vurderer, er en af de største 
faldgruber for en projektleder.  
  Mit job er ikke at fortælle specialisterne, hvad 
de skal gøre, men rydde sten af vejen, så de 
kan udføre deres arbejde. Den tilgang får det 
bedste frem i specialisterne: De skal ikke bare 
udføre en opgave, men tænke over, hvad der 
er den bedste løsning for organisationen.

HVORDAN HOLDER DU DIG SKARP PÅ EMNET?
Jeg bestræber mig på at afsætte tid til kurser 
mindst én gang om året, da en stor del af min 
nye viden kommer herfra. Jeg får også nye 
erfaringer fra arbejdet, da alle projekter gen-
nemføres forskelligt. Efter hver afsluttet opgave 
opdaterer jeg mine egne skabeloner, som jeg 
kan genbruge fremadrettet. 

  Jeg har en gruppe af kolleger fra ti år tilbage. 
Alle har arbejdet inden for projektledelse, og 
nogle er i dag ledere. Vi er 10-12 stykker, der 
mødes et par gange om året, ofte med besøg 
af en ekstern foredragsholder. Senest var jeg 
til et oplæg af Stephan Jensen omkring foran-
dringsprojekter.  
  På et andet fordrag, jeg deltog i, fik vi vist en 
øvelse, man kan bruge, hvis der er dårlig stem-
ning på et projekt: deltagerne fortæller noget 
positivt om hinanden og sætter en gul lap på 
den enkelte for hver kommentar. Det giver 
et godt boost i en projektgruppe. Derudover 
holder jeg mig opdateret med nogle konsu-
lenter, som jeg har arbejdet med på forskellige 
projekter. Vi ses til fredagsøl eller en cykeltur 
og taler om, hvor vi er, og hvilke udfordringer 
vi har.  

Navn: Louise Gewecke  
 Kristensen 
Alder: 37 
Titel: Transitions- 
 projektleder

Projektleder og leder gennem 
12 år. Har været med til at starte 
nye afdelinger op som leder, men  
arbejder nu overvejende med IT 
og transition.

Blå bog

_____________________________________

 "Man skal hele tiden overveje, om  
 en beslutning har betydning for  
 de andre spor – hvilket er svært at  
 gennemskue på tværs af så stort  
 et program." 

Louise Gewecke Kristensen



Denne forumaften står i sikkerhedens tegn: Hvordan ser det 
generelle trusselsbillede ud i dag, og hvor godt skal man være 
klædt på for at dæmme op for hackerangreb? 

Dette og meget mere vil Jens Arnfelt og Mads Buhl forsøge at svare på,  
bl.a. ved hjælp af en række demoer af hackerens værktøjer.  
Vi kommer til at høre om:

•  Det generelle trusselsbillede i Danmark og i resten af verden  

•  Hvor er udviklingen på vej hen – set fra en Penetration Testers synspunkt? 

•  Menneskelige vs. teknologiske faktorer 

•  Hackerens værktøjer – LIVE DEMO:

Invitation til forumaften i Hvidovre

IT-sikkerhed, trusler og hackerangreb

TORSDAG 
den 16. juni 

kl. 17.00-20.00

  Jens Arnfelt  
Infrastructure Specialist,  
System Solution Architect,  
Certified Ethnical Hacker, 
Specialist i Penetration Tests 
og Vulnerability Assessment.

  Mads Buhl  
Ingeniør, rådgiver og  
projektleder inden  
for bl.a. Computer  
& Network Security.

•  Spørgsmål og svar

Arrangementet er gratis, og vi byder som altid på et let måltid undervejs.

Tilmelding: www.konsulenter.dk/forum

A. Internettet 
- Søgemaskiner 
- Maltego 
- FACO 
- Deep Web 
- Dark Web 
 
 
 
 

B. Operative systemer 
- Kali  
- FreeBSD 
- Windows 
- Hardware 
- Software Defined radio 
- USB look alike 
- Antenner 
- IMSI Catcher (GSM Hacking) 
- Wi-Fi hacking HW

Program: 

Kl. 17.00-18.30  Præsentation og indlæg ved 
  Jens Arnfelt og Mads Buhl

Kl. 18.30-19.00 Spisning

Kl. 19.00-20.00 Fortsat indlæg, spørgsmål og svar

Sted:  ProData Consult
  Stamholmen 157, 5. sal  
  2650 Hvidovre

http://www.konsulenter.dk/forum

