
CHANGE       
MANAGEMENT

08.00     REGISTRERING OG MORGENMAD

09.00  VELKOMMEN FRA DEVOTEAM & PROACTEUR 
 

09.15 I KRYDSFELTET MELLEM AGILE OG CHANGE MANAGEMENT  
 v/ Tim Creasey, Chief Innovation Officer, Prosci

Prosci (ADKAR) er en international Change Management best practice som leverer omfattende forskning om, hvordan 
der konkret arbejdes med Change Management internationalt, og hvad der virker og ikke virker. Tim Creasy er en 
inspirerende oplægsholder, som vil bringe den seneste forskning med et særligt fokus på kombinationen Agile og 
Change Management og konkret hvordan man mere effektivt, i et projekt der anvender iterative udviklingsproces-
ser, kan tilpasse og adaptere forandringsledelse.

10.30      PAUSE 

10.45 KULTURFORANDRING – INDEFRA OG UD 
 v. Jesper Madsen, SVP HR, Maersk Oil

Maersk Oil har igennem de sidste par år gennemgået en stor kulturel transformation i forbindelse med adskillelsen fra A.P. Møller - Maersk.  
Jesper Madsen, SVP HR in Maersk Oil, vil tage os med på rejsen, og fortælle, hvordan projektet primært var forankret hos ledelsen, samt hvor-
dan den nye kultur skulle støtte en helt ny forretningsstrategi og struktur.

 
11.30 HVORDAN HÅNDTERER MAN GENERATIONSLEDELSE I CHANGE MANAGEMENT? 

 v/ Dr. Poornima Luthra, aktiv forsker og underviser på CBS

Dr. Poornima Luthra er en prisvindende forelæser, der i øjeblikket underviser på CBS, og en aktiv forsker inden for gene-
rationsdiversitet på arbejdspladsen. Hun har undervist i organisational behavior and human ressources på universiteter i 
Singapore og i København. Baseret på research og cases fra bl.a. GlaxoSmithKline, Tata Consultancy Services og Citibank 
vil Dr. Poornima tale om om generationsledelse i forbindelse med change management.      

12.00       FROKOST

PROGRAM MANDAG D. 12 MARTS

Change Management handler om kultur, læring og ledelse og 
er en forudsætning for de transformationer, som virksomheder 
i dag ved at de skal igennem i de kommende år.  Samtidig er 
Change Management også i sig selv i forandring. De gamle 
modeller kan ikke rumme nye behov og metoder for at drive 
forandring. Agile og innovative modeller erstatter de lineære 
projektmodeller og Change Management skal følge med. 

Konferencen holdes i et samarbejde imellem Devoteam og 
Proacteur, som rådgiver om Digitalisering og Change Manage-
ment. Proacteur fra en position som dansk partner med ameri-
kanske Prosci® ADKAR® der leverer international best practice 
på Change Management og Devoteam som en af de førende 
rådgivere i Danmark inden for Digital Transformation.   



14.15      PAUSE

15.30      AFSLUTNING

HVORDAN KOMMER MAN GODT I GANG 
MED CHANGE MANAGEMENT? 
Godt i gang er halvt fuldendt, og det er også vores erfaring med Change 
Management. På projekt-niveau kommer du godt i gang ved at få lavet 
en god strategi for dine Change Management aktiviteter, som passer 
til kulturen og konteksten af både organisationen og forandringen. På 
organisationsniveau kommer du godt i gang ved at vælge en struktur, 
metode og værktøjer samt få opbygget og samlet erfaring og bed-
ste praksis på interne projekter, og det gøres bedst ved at opbygge et 
Change Management Office (CMO). Vi vil i dette spor præsentere prak-
tiske erfaringer, typiske faldgruber, gode værktøjer samt bedste praksis 
i forhold til at komme godt i gang med Change Management og derved 
drive projektsucces.

SÅDAN LAVES EN GOD FORANDRINGSLEDELSESSTRATEGI
v/ Kjeld Speiermann-Vognsen, Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen implementerer i 2018-19 en ny platform til 
håndtering af Statens HR processer. Hør hvordan styrelsen på baggrund 
af en struktureret proces og med en række analyseværktøjer har formu-
leret en forandringsstrategi med 5 nøgleindsatsområder. Strategien er 
skræddersyet til konteksten og kulturen i Staten.

HVORDAN ETABLERER MAN ET SUCCESFULDT 
CHANGE MANAGEMENT OFFICE?

v/ Morten Kamp Andersen, partner, proacteur og 
Tim Creasey, Chief Innovasion Officer, Prosci

Morten sætter fokus på 7 områder, man bør arbejde med i forbindelse 
med etablering og udvikling af et succesfuldt Change Management  
Office (CMO). Tim Creasey deler Prosic’s erfaringer om emnet fra deres 
Best Practice arbejde.

DIGITALISERING OG CHANGE MANAGEMENT 
– HVORDAN FÅR MAN DET TIL AT GÅ HÅND-I-HÅND?
Digitalisering og behovet for Change Management går hånd i hånd, 
og dette vil kun blive forstærket. Den aktuelle GDPR bølge, hvor virk-
somheder forbereder sig til at overholde den nye persondatalov er et 
eksempel, hvor det bliver tydeligt at det handler om meget mere en 
tekniske løsninger. Et andet er eksempel er ønsket om ”den datadrevne 
virksomhed”, hvor fornemmelser er erstattet af fakta. Det at være da-
tadreven handler om meget mere end de tekniske proof-of-concepts, 
som er under udbredelse. Der er behov for samtidig at arbejde med 
kultur, læring og ledelse, for at løfte sig fra forsøg til større skala.

DIGITAL TRANSFORMATION I DANSKE BANK BÅRET AF START-
UP METODER OG CO-CREATION

v. Cecilie Willer, Head of Integration and Communication, MobileLife, 
Sunday, Danske Bank

Danske Banks innovationsenhed MobileLife, har eksperimenteret med 
nye og mere bæredygtige måder at drive digital transformation og 
adfærdsændring.  Metoderne er inspireret af, hvordan start-ups 
forandrer verden. Cecilie vil dele læringer og erfaringer fra den 
digitale boligløsning Sunday, som har ændret måden Danske Bank 
servicerer deres boligkøbende kunder.  Hvad kan store virksomheder 
lære af små nye agile firmaer, når de driver digital transformation? 
Og hvordan kan man designe og co-create nye produkter til kunder 
og samtidig forandre medarbejderes adfærd?

CHANGE MANAGEMENT I ERP IMPLEMENTERING I +30 LANDE

v. HR direktør, Mads Egeskov Sørensen og
Change konsulent, Anders Engberg, Dansk Flygtningehjælp

Da Dansk Flygtningehjælp (DFH) igangsatte ERP implementering på 
områderne HR, Finance og Supply Chain til alle +30 lande, som DHF 
opererer i, var det en erklæret målsætning, at Digitalisering og Change 
Management skulle gå hånd i hånd for at sikre den vanskelige imple-
mentering på tværs af kulturer og medarbejdergrupper. Det er en vigtig 
ambition for (DFH) at kunne være hurtig fremme i verdens brændpunk-
ter og arbejde agilt og fleksibelt. HR direktør, Mads Egeskov Sørensen 
og Change konsulent, Anders Engberg fortæller, hvordan man får dette 
til at hænge sammen med en ERP implementering. 

12.45 WORKSHOPS

I et miks af cases og faciliteret proces er der lejlighed til at dykke ned i ét emne inden for Digitalisering og Change Management. Vælg imellem: 

14.30 ADFÆRDSPSYKOLOGI I CHANGE MANAGEMENT: ER MISSION OG VISION SPILD AF TID?
v/ Morten Münster, forfatter af bogen ’Jytte fra Marketing er desværre gået for idag’.

Hvordan kan vi anvende adfærdspsykologi i vores forandringsledelse? Hvordan kan vi udnytte, at mennesker er 
irrationelle til at skabe forandringer? Og hvilke konsekvenser har det for vores måde at designe vores forandrings-
processer? Morten Münster viser, hvordan vi kan udnytte enkle principper om den menneskelige psykologi til at 
ændre deres adfærd og vil undervejs forklare, hvorfor missioner, visioner, kernefortællinger og manifester oftest er 
komplet spild af tid.
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