
Business Cases - 2020 Business Cases - 2020

Dag 1 Dag 2

09:00 Morgenmad i kantinen 08:15 K: Udfordringer og retning i dagens arbejde

09:30 Velkomst og præsentation Kort introduktion til dagens arbejde og status på afgrænsning af business case, informationer og 

forudsætninger. 

V. Brian Gardner Mogensen, Realise, og Peter Hartwig, Kouno.

09:45 K: Business Cases: Introduktion 08:45 C3: Forudsætninger og de første resultater
Introduktion til business cases. Ved hjælp af to konkrete cases introduceres formål og centrale 

begreber. Det introduceres ud fra de to cases, hvordan business cases bidrog til den endelige 

beslutning mellem forskellige løsninger.

V. Peter Hartwig, Kouno

Deltagerne arbejder videre med deres business cases. De har fokus på at arbejde med skabelonen 

mht. færdiggørelse af pengestrøm og nettonutidsværdi samt forudsætninger. 

V. Deltagere

10:45 K: Business Cases: Værktøjskassen 09:15 S2: Sparring
Præsentation af værktøjskasse. Værktøjskassens skabelon og vejledninger klæder deltagerne på til 

at opstille business cases mht. afgrænsning, scenarier og løsninger, omkostninger (CAPEX og OPEX), 

intern rente, nøgletal mv. samt præsentation af slutproduktet, så der er en god balance mellem 

færdiggørelse, detaljering og klarhed om forudsætninger. 

V. Brian Gardner Mogensen, Realise

9:15

9:45

10:15

10:45

Deltagernes sparring begynder halvanden time, efter de har påbegyndt arbejdet med deres 

business cases. Sparring vedrører den konkret case, og på dette tidspunkt er data, forudsætninger 

og detaljeringsgrad samt præsentation formentlig i fokus. Før og efter sparring arbejder deltagerne 

med deres case. 

V. Undervisere og deltagere

11:00 Pause 11:30 Frokost

11:15 K:  Business Cases: Selvvalgt case 12:15 K: Status og fokus frem mod afslutning
Deltagerne præsenterer den case, de ønsker at arbejde med i løbet af de to dage. Arbejdet sker 

afhængig af deltagerantal i arbejdsgrupper. Har man ikke en case, udleveres en case på dagen. 

V. Deltagere og undervisere

Status på arbejdet gennemgås med fokus på, hvor deltagerne er, og hvad der skal være i fokus for 

at sikre størst mulig færdiggørelse af business cases. 

V. Undervisere og deltagere

12:00 Frokost 12:30 C4: Færdiggørelse af business cases

13:00 C1: Spørgsmål og løsninger
Deltagerne arbejder individuelt eller i grupper med at få klarhed over de centrale spørgsmål, der 

skal belyses med business casen. Deltagerne tager udgangspunkt i værktøjskassens quickguide 

'afgrænsning af business casen'.

V. Deltagere

Deltagerne færdiggør deres business cases. Det centrale er tilpasning af detaljeringsniveau, klare 

forudsætninger og overornede resultater, så deltagerne inden for den ramme kan færdiggøre 

business casen og udarbejde en færdig, overordnet præsentation af resultaterne. 

V. Deltagere

14:00 Pause

13:30 C2: Løsninger og informationer 14:15 K: Præsentation og diskussion af business cases samt kåring
Deltagerne arbejder videre med deres cases. De har fokus på løsninger og de informationer, der er 

nødvendige for cases ud fra værktøjskassens 'skabelon for business case' og 'vejledning i udfyldelse 

af business case'.

V. Deltagere

Deltagerne præsenterer hinanden for resultatet af deres arbejde i form af 1 - 2 siders præsentation 

med hovednøgletal og centrale forudsætninger. Efter kortfattet præsentation af forudsætninger og 

resultater diskuteres business cases med hensyn til forbedringer, der kan arbejdes videre med 

derhjemme. Den bedste case udvælges ud fra god balance mellem færdiggørelse, detaljering og 

klarhed om forudsætninger. 

V. Deltagere og undervisere

14:30 S1: Sparring 16:15 Opsamling og evaluering
Deltagernes sparring begynder halvanden time, efter de har påbegyndt arbejdet med deres 

business cases. Sparring vedrører den konkret case og metode. Sparring sikrer fokus på 

færdiggørelse, passende detaljeringsniveau og metode. Før og efter sparring arbejder deltagerne 

med deres case. 

V. undervisere og deltagere

17:00 K: Status på arbejdet i dag og plan for i morgen
Deltagerne præsenterer, hvor langt de er med afgrænsning af case og afklaring af de informationer, 

der er nødvendige, samt udfordringer i arbejdet. 

V. undervisere og deltagere

K: 

C:

S:

Klasseværelset hvor alle er fælles om undervisningen

Casearbejde, hvor deltagerne individuelt eller i grupper afprøver værktøjer

Sparring hvor deltagere i får input til og sparring i konkret brug af værktøjskasse, 

afgrænsning og håndtering af data

18:00 K: Middag


