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Take away’s
• Hvorfor du skal forholde dig til
digitale kompetencer.

• KL’s bud på nødvendige
”digitale” kompetencer.
• Hvad digitale kompetencer
kommer til at betyde for dig og
din karriereudvikling.
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Kommunernes pejlemærker for digitalisering

Digitalisering skal understøtte, at mødet med den kommunale service er
sammenhængende, nært og personligt
Deling af data og automatisering af processer skal skabe sammenhæng og ny
viden
Fokus på it- og datasikkerhed skal sikre, at borgere føler sig mere trygge og
har tillid til myndighederne
Øget anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur skaber
sammenhæng og styrker konkurrence på leverandørmarkedet
Fokus på digitale kompetencer så alle er parate til at bruge de digitale
muligheder
Gevinster skal være i centrum i digitale projekter
Samarbejder skaber handlekraft og bæredygtighed
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Hvorfor har vi arbejdet med dette?
Kun 20% har de fornødne
digitale kompetencer i det
offentlige

Har fornødne kompetencer

Har ikke fornødne kompetencer

Kun 33% har en klar strategisk
plan for udvikling af digitale
kompetencer

Har en strategisk plan

Kilde: ”IT i praksis”, Rambøll, 2018

Ingen strategisk plan
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Digitaliseringen forandrer vores jobfunktioner

Digitaliseringen rækker langt ud over de
jobfunktioner, man normalt forbinder den
med.
IT tvinger medarbejdere fra alle brancher til at
udvikle nye færdigheder – i stadig stigende tempo!

ICT for Work: Digital Skills in the Work Place er gennemført af Teknologisk Institut i
samarbejde med rådgiverfirmaet Ecorys for EU-Kommissionen
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Har der ikke altid været forandringer? Jo,
men…
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Eksponentiel udvikling
Du sidder på bagerste række i 40 meters højde.
På midten af banen er placeret en vandhane der
drypper vand med en eksponentiel udvikling:
1 dråbe det 1. minut
2 dråber det 2. minut
4 dråber det 3. minut
8 dråber det 4. minut
…hvert minut en fordobling af vandmængden.
- I hvilket minut er Parken halvt fyldt med vand
og i hvilket minut sidder du under vand?
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Hvad skal vi lære vores børn?
”Vi ved meget lidt om det fremtidige
arbejdsmarked - 85 % af de job som børn i
skolealderen skal bestride i 2030 er slet ikke
opfundet endnu” *

* Kilde: ”A Future Stolen (…)”, UNICEF, 2018
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Hvem udvikler teknologien på plejehjemmet?

At koble teknologi til velfærd kræver mange
nye kompetencer.
Hvilke kompetencer ville du satse på, når
plejehjemmet bliver mere og mere digitalt?
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Hvordan passer vi på data i en folkeskole?

At være ”compliant” og have ”Awareness”
når man arbejder i en institution – hvordan?
Hvilke kompetencer ville du satse på, når
folkeskolen skal have styr på borgernes personlige
data?
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Tillid og GPS i entreprenørenheden

Hvilke kompetencer skal i spil når der skal
udvikles og implementeres?
Hvilke kompetencer, når implementeringen af ny
teknologi også skal være trygt?
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Det skal give mening
Digitale muligheder skal konstant
holdes op med den faglige viden om
området. Fagligheden er præmissen
og vurderingen starter i fagligheden.

Der er brug for viden om den enkelte
borgeres tilstand, indsats og behov og
om personcentreret omsorg, når det
skal vurderes, om en given teknologi
giver mening i den enkeltes
livssituation.

Faglig
vurdering

”Gode”
processer
Digitale
muligheder
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Det generiske kompetencehjul - for at
skabe fokus på nødvendige digitale
kompetencer
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Vi vil gerne skabe et sprog til
• at tale om og arbejde med udvikling
af digitale kompetencer – generelt
og på den enkelte arbejdsplads
• At skabe dialog med udbydere af
kompetenceudvikling og med de
faglige organisationer
• at udarbejde kompetenceprofiler for
faggrupper og roller,
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Fordi…
1. Digitale kompetencer relateret til
borgerkontakt - Kompetenceprofil til
brug i kommuner og for
uddannelsessteder
2. Dialog og debat
3. Udbud af konkrete
uddannelsestilbud

Kommunikation, Organisatorisk indsigt, IT-kompetencer,
Pædagogik og coaching, personlige kompetencer.
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Underliggende basis kompetencer
•

Læse- og skrivefærdigheder

•

Sprogkundskaber – dansk eller
fremmedsprog

Personlige kompetencer:
• Kunne rumme forandring – måske
genopfinde sig selv nogle gange i
et langt arbejdsliv?
•

Sortere (og frasortere) i
information - tænke systematisk og
kritisk
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Zoom på 12 kompetencer…
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Eks: BRUGERKOMPETENCER
At kunne bruge de digitale værktøjer, som er vigtige i
løsningen af arbejdsopgaverne, effektivt og rigtigt.
- Fx når man er fortrolig med helt basal brug af IT,
men også mere specialiserede løsninger som fx
digitale læremidler eller fx vaske/tørre-toiletter
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DATAANVENDELSE
Kunne skabe, efterspørge, vurdere, anvende og formidle
data
- Data er for informationsalderen, hvad kul og olie var for
industrialiseringen! Derfor er det en kompetence at have en
forståelse for værdien af data i måden, hvorpå vi kan
forbedre borgernes liv – lige fra Smart City til data om den
ældres vanding af planterne (tidligt tegn på demens) eller
sundhedsdata for den enkelte borger.
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DATA- OG INFORMATIONSSIKKERHED
Kende og praktisere reglerne for persondata,
praktisere sikker digital adfærd, hjælper borgerne
med indsigt og kontrol
- Fx når man oplyser om borgerens rettigheder og
kender reglerne for persondata og håndtering af
personfølsomme informationer
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TEKNOLOGI, FAGLIGHED OG MENNESKER
Kunne bidrage til et meningsfuldt samspil mellem
kernefagligheden, de digitale værktøjer og de
mennesker eller virksomheder, man betjener.
- Fx når man bidrager med viden om borgerens
behov i udvikling af ny selvbetjeningsløsning.
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TEKNOLOGIVURDERING
Kunne vurdere, hvilke teknologiske værktøjer det
giver mening at anvende i forskellige situationer? Fx når man vurderer teknologien i.f.t. borgerens
behov, medarbejdertrivsel og besparelsespotentialet
– og måske også tester det og bliver klogere…

Kilde: Gitte Østergaard, Odense Kommune
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RETSSIKKERHED OG ETIK
Kunne bidrage til at opretholde borgernes retssikkerhed,
medinddragelse og værdighed i mødet med den digitale
forvaltning.
-Fx at vide, hvilket ansvar overfor borgeren og eventuelle etiske
dillemaer, der følger med ved dataunderstøttede beslutninger.

DIGITALE KOMPETENCER

HK FAG & FREMTID

FORMIDLING TIL BORGERE OG KOLLEGER
meningsfuldt og effektivt kunne bistå borgere eller kolleger
med at anvende og forstå de digitale værktøjer, de skal
bruge.
-Fx når der udpeges digitale ambassadører der kan
undervise andre i kommunens digitale
selvbetjeningsløsninger eller når man tilegner sig
kompetencer i pædagogik, empati, menneskeforståelse,
konflikthåndtering, osv.
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DIGITAL KOMMUNIKATION
1:MANGE
Meningsfuldt, effektivt og med udgangspunkt i målgruppen
anvende digitale værktøjer til bred kommunikation, fx til en
borgergruppe
-Fx at forstå sin egen rolle i forhold til kommunikation på
sociale medier

DIGITAL KOMMUNIKATION 1:1
Meningsfuldt, effektivt og med udgangspunkt i modtagerens
behov, forudsætninger og den konkrete situation anvende
digitale værktøjer til dialog med enkelte borgere
-Fx at kunne formulere sig i et egnet sprog til en Digital Post til
borgeren og på en måde, hvor borgeren henvises til rette kanal
for besvarelse.
.
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INNOVATION
Kunne se nye muligheder i teknologien og i borgernes hverdag
og behov, Have kendskab til nye teknologiske muligheder og
trends. Kunne bidrage til at skabe forandring.
-Fx når man optimerer brugen af hal via en digital
selvbetjeningsløsning, ser ideen i en GPS-styret
opkridtningsmaskine til boldbanen eller går på opdagelse i
muligheden for fælles spiloplevelser for plejehjemsbeboere og
deres børne-/oldebørn
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UDVIKLING
Kunne indgå i udforskning af brugernes perspektiver og i
tværfagligt samarbejde og udvikling. Kunne indgå i
kortlægningen af arbejdsprocesser og værdistrømme og i
arbejdet med at lave business cases og gevinstrealiseringsplaner.
-Fx når man bidrager med sin faglige viden i workshops vedr.
optimal udnyttelse af spiserobotter på plejehjem eller når man
bidrager eller tilegner sig kompetencer i analytiske tilgange til sit
fag og arbejde, fx arbejdsgangsanalyse, servicedesignanalyse,
innovationsmodeller, businesscases, osv…
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IMPLEMENTERING OG ANSKAFFELSE
For at vi får de nye teknologier til at indgå på faglighedens
præmisser så kræver det kompetencer til at medarbejdere kan
deltage i udviklingen, anskaffelsen (indkøb) og
implementeringen af digitale løsninger og teknologier, og
bidrage til at disse løsninger og teknologier giver mening i
forhold til kerneopgaven de lokale forhold og de mennesker der
skal anvende eller som på anden måde berøres af teknologien.
- Fx at kunne indgå i udviklings- og implementeringsfaserne af
et større IT-projekt – at kunne oversætte sin faglige indsigter til
processer og at have en basal viden om de konstante krav der
stilles ved anskaffelse og implementering af nye digitale
løsninger – Tænk også floorwalker
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Digitaliseringen ind i uddannelserne?
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Take away’s
• Hvorfor du skal forholde dig til
digitale kompetencer.

• KL’s bud på nødvendige
”digitale” kompetencer.
• Hvad digitale kompetencer
kommer til at betyde for dig og
din karriereudvikling.
Se mere på
www.kl.dk/digitalekompetencer
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INDIVIDUEL REFLEKSION
2 MINUTTER

Det generiske kompetencehjul
Kende og praktisere reglerne for persondata,
praktisere sikker digital adfærd, hjælper borgerne
med indsigt og kontrol og kunne håndtere
dilemmaer omkring brugen af data
Kunne skabe, efterspørge, vurdere,
anvende og formidle data

Kunne bidrage til et meningsfuldt samspil
mellem kernefagligheden, de digitale
værktøjer og de mennesker eller
virksomheder, man betjener.
Kunne vurdere, hvilke digitale værktøjer
det giver mening at anvende i forskellige
situationer?
Kunne bidrage til at opretholde borgernes
retssikkerhed, medinddragelse og værdighed i
mødet med den digitale forvaltning.

Kunne bruge de digitale værktøjer, som er
vigtige i løsningen af arbejdsopgaverne,
effektivt og rigtigt.

Kunne se nye muligheder i teknologien og i
borgernes hverdag og behov, Have kend-skab til
nye teknologiske muligheder og trends. Kunne
bidrage til at skabe forandring

Kunne indgå i udforskning af brugernes perspektiver
og i tværfagligt samarbejde og udvikling. Kunne
indgå i kortlægningen af arbejdsprocesser og
værdistrømme og i arbejdet med at lave business
cases og gevinstrealiserings-planer.

Kunne indgå i udvikling, anskaffelse og
implementering af digitale løsninger

meningsfuldt, effektivt og med udgangspunkt i
målgruppen anvende digitale værktøjer til bred
kommunikation, fx til en borgergruppe

meningsfuldt, effektivt og med udgangspunkt i
modtagerens behov, forudsætninger og den
konkrete situation anvende digitale værktøjer
til dialog med enkelte borgere?

meningsfuldt og effektivt kunne bistå borgere eller
kolleger med at anvende og forstå de digitale
værktøjer, de skal bruge.

