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\ DEN IT-POLITISKE STRATEGI \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

SAMDATA\HK-FORMAND:

 

FAGFORENINGSARBEJDE 
HANDLER OM MERE END LØN 
Det har givet et mere fokuseret arbejde – og flere sejre, at SAMDATA\HK i de sidste par år har fokuseret skarpt på seks IT-politiske 
hovedopgaver. 

For tre år siden fik SAMDATA\HK et nyt værktøj: En samlet IT-politik med seks 
nøje udvalgte hovedpunkter, der skabte en hovedkurs for fagforeningens arbejde.
Siden da har bestyrelsen holdt stramt fast i værktøjet, når der skulle prioriteres. 
Som eksempel har næsten alle SAMDATA Magasinets temanumre fokuseret på 
de seks hovedpunkter. 
En af dem, der har været glad for den stramme fokus er SAMDATA\HK’s 
formand Thomas Bisballe. Han mener, at IT-politikken har gjort det nemmere at 
fokusere bestyrelsesarbejdet og dermed opnå nogle klare resultater.

Hvorfor skal SAMDATA\HK have en IT-politik? Bør I ikke bare fokusere på 
at kæmpe for bedre løn?
”Arbejdsgiverne bruger utroligt mange resurser på at påvirke vilkårene på arbejds-
markedet, og medlemmerne vil gerne have, at vi involverer os på deres vegne.
På vores delegeretmøde har de været med til at besluttet de hovedemner, som 
vi arbejder med. De er opsummeret i vores IT-politiske strategi og rækker lige fra 
efteruddannelse til ligestilling og faglig organisering. Men vi er ikke partipolitiske, 
selv om nogen stadig tror det.”

Hvad er det SAMDATA\HK vil påvirke på arbejdsmarkedet?
”Vi vil gerne have et reguleret arbejdsmarked med ordnede vilkår. Det kommer 
ikke af sig selv.
Der sker hele tiden en glidning hen mod et mere uorganiseret arbejdsmarked, 
hvor man flytter risikoen over på arbejdstagernes side. Det gælder både for free-
lancere, men også i startup-virksomheder, hvor det måske virker fint at deles om 
risikoen for stifterne, men når man begynder at have mere almindelige ansatte, er 
der brug for fastere rammer.
Funktionslønskontrakter opfatter jeg som aftaler uden højeste beskæftigelsestid, 
og det er tit svært at styre, når man fx arbejder hjemmefra, og når man måske 
konstant går og tænker på arbejdet.
Det er tit folk mellem 30 og 40 år, som har vænnet sig til, at det kører derudad 
med jobbet. De elsker deres arbejde, får lønforhøjelser og giver den max gas med 
arbejdet – lige indtil den dag, hvor de går ned med stress og står og beder om 
hjælp til helt simple ting som at taste et telefonnummer. Når de er nået dertil, 
tager det tit flere år, før de kommer tilbage til et fast job.”
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Hvor har SAMDATA\HK haft sine største sejre i den seneste periode?
”Helt klart inden for uddannelsesområdet, hvor vi har fået en stribe konkrete ting 
gennemført. 
Vores største succes er, at vi har fået realkompetencevurderingen (RKV) op at 
køre. Rigtigt mange SAMDATA-folk er selvlærte IT-folk, og for dem kan det være 
afgørende at få papir på den viden, de har skrabet til sig gennem årene.
Vi er også stolte af, at vi har været med til at skabe en helt ny uddannelse i 
IT-sikkerhed i samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi (KEA). Sikkerhed 
er et enormt vigtigt fagområde, og der manglede i den grad en fokuseret uddan-
nelse inden for området. 
Vi var også med til at modernisere Datamatikeruddannelsen, så de fx skiftede 
nogle forældede projektmetoder ud til fordel for scrum og agil-udvikling, som 
er det, alle arbejder med. Vi har netop været med til at få et kursus i Robotic 
Process Automation (RPA) stablet på benene på KEA med ultrakort varsel. Det 
forventer vi os en del af.”

Ifølge den IT-politiske strategi skal SAMDATA\HK markere sig, når nye 
IT-skandaler ruller. Har I været gode til det?
”Det synes jeg ikke, vi har. I mange af de konkrete skandaler har vi været hæm-
met af, at vi har medlemmer i klemme, hvis arbejdsvilkår og fortrolighedsklausuler 
vi skulle respektere. Men jeg synes, det er helt uforståeligt med den manglende 
medie-interesse for skandalerne.
Til gengæld: Når man kigger på overenskomsterne, er det faktisk ret vigtigt, at vi 
har fået lov til at hjælpe folk i en opsigelsesperiode. Førhen var fagforeningen sat 
ud på sidelinjen, nu kan vi hjælpe folk længe før, de når frem til jobcenteret. Det 
er flere tusinde medlemmer, vi får støttet på et vigtigt tidspunkt.”

Du er afgående formand. Hvis du – på vej ud ad døren – skulle pege på et 
område, som SAMDATA\HK gerne måtte arbejde mere med i fremtiden, hvad 
skulle det så være?
”HK’erne bliver – ligesom andre brancher – ramt af, at der kommer flere freelan-
cere, og derfor bliver det vigtigt at servicere og fastholde dem som medlemmer. 
Det kan være et regnskabskursus eller viden om, hvornår det kan betale sig at 
bruge revisorer og advokater.
Det er også vigtigt, at freelancerne ikke bliver et prækariat, som mister forbindel-
sen til deres fagforening og som ender med at underminere vilkårene for andre, 
fordi de føler sig presset til at gå ned i pris.
Vi skal huske at tænke på det hele arbejdsliv – fra vugge til grav. Man har ikke 
længere det samme job hele livet, og det skal vi tilpasse os.”

\

Vores største succes er, at vi har fået realkompetencevurderingen (RKV) op at køre. Rigtigt 
mange SAMDATA-folk er selvlærte IT-folk og for dem, kan det være afgørende at få papir 
på den viden, de har skrabet til sig gennem årene, siger Thomas Bisballe, SAMDATA’s 
afgående formand. 

\ NY FORMAND PÅ VEJ 

Ved det kommende delegeretmøde trækker Thomas Bisballe sig som 
formand for SAMDATA\HK efter seks år på posten. Du kan læse et 
længere afskedsinterview med ham på samdata.dk. 
Her kan du også læse interviews med de kommende kandidater til 
posten som formand for SAMDATA\HK. Ved magasinets deadline havde 
følgende bestyrelsesmedlemmer meldt sig som kandidater:

\ Jens Rastrup Andersen  \ Gitte Korsgaard

Vi vil gerne have et reguleret arbejdsmarked med 
ordnede vilkår. Det kommer ikke af sig selv.
Thomas Bisballe
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\ HOVEDPUNKTER I 
SAMDATA\HK’S 
IT-POLITISKE STRATEGI

\ EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

\ FAGLIG ORGANISERING OG MEDLEMSENGAGEMENT

\ FAGLIG KØNSFORDELING

\ IT I FREMTIDENS FOLKESKOLE

\ OFFENTLIG IT-ANSKAFFELSE OG – UDVIKLING

\ IT-SIKKERHED OG PRIVATLIV
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\ EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING \ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

UDDANNELSE: MAN ER NØDT TIL 
AT PRIORITERE SIG SELV
SAMDATA\HK har hjulpet med at skabe flere nye uddannelser, har omlagt alle fagforeningens egne kurser, så de når ud til flere og 
har gjort det nemmere at få papir på sin viden. Der er virkeligt sket noget på uddannelsesfronten. 

\ fortsættes næste side



SIDE 6  \  SAMDATA MAGASINET  3 \ 18

”Jeg brænder for, at folk får mere uddannelse.”
Den klare udmelding kommer fra SAMDATA\HK’s næstformand Gitte Korsgaard 
Andreasen. Hun mener, det er helt afgørende, at fagforeningen har fokuseret på 
uddannelse de seneste par år.
En større medlemsundersøgelse var med til at gøre klart, at uddannelse var 
essentielt for netop SAMDATA\HK’s medlemmer.
”Vore medlemmer er i høj grad autodidakte, og det gør dem sårbare, når de skal 
skifte job. Det kan godt være, de mestrer de rigtige ting, men det nytter ikke, 
hvis de bliver sorteret fra i ansøgningsprocessen, fordi de ikke har papir på noget 
af det,” siger Gitte Korsgaard Andreasen. 
”Det er kun dig selv, der kan tage ansvar for at komme videre,” understreger hun 
som en direkte opfordring til medlemmerne. Hun har taget sin egen medicin og 
har blandt andet efteruddannet sig med kurser i projektledelse og proces-inno-
vation.

RKV – Gratis papir på din viden
Siden det seneste delegeretmøde – for tre år siden – har SAMDATA-bestyrelsen 
arbejdet målrettet med at skabe tilbud, som gjorde det nemmere for medlem-
merne at få papir på deres kundskaber.
Et af de først initiativer blev en fokuseret indsats for at få uddannelsesinstitutio-
ner til at synliggøre mulighederne for at blive realkompetencevurderet (RKV).
RKV-ordningen gør det muligt for folk med en kort uddannelse at få papir på den 
viden, som de kan have skrabet sammen gennem årene gennem praktisk erfaring 

eller korte kurser. Desværre var ordningen stort set ukendt for et par år siden, og 
derfor har SAMDATA løbende gjort opmærksom på muligheden, både over for 
egne medlemmer og over for de studievejledere på de relevante uddannelsesin-
stitutioner.
Selv om der ikke findes statistik på området, er det et klart indtryk, at der er 
langt flere, der udnytter muligheden i dag.

3.500 online-kursister
SAMDATA\HK har gennem årene selv udbudt efteruddannelse ofte i samarbejde 
med kendte kursusudbydere. Men det har ikke været uden udfordringer, påpeger 
faglig sekretær i SAMDATA\HK Jeppe Engell:
”Det har været svært at etablere kurser uden for de største byer, fordi det som 
regel har været nødvendigt at have mindst 12 kursister for at få tingene til at 
løbe rundt.” Han fortsætter:
”For kursister i fx Tønder har det også været svært at afse flere timer til trans-
port, for at komme til et aftenkursus i Odense eller Aarhus.”
”Vi har derfor taget konsekvensen, og har flyttet langt de fleste af vore kurser 
over på nettet,” forklarer Jeppe Engell.
”Det har haft den positive effekt, at 3500 medlemmer har taget online-kurser 
hos os. Vi når ud til langt flere uden at bruge flere resurser, og vi er ikke længere 
begrænset af geografien. Førhen var det svært at lave tilbud, som kom medlem-
merne i provinsen til gode. Nu er det langt nemmere for folk at tage chancen og 
tilmelde sig et ekstra kursus.”

UDDANNELSE: MAN ER NØDT TIL 
AT PRIORITERE SIG SELV

\ EN GUIDE TIL 
IT-EFTERUDDANNELSE
Skal du opgradere dig selv fra autodidakt 

til akademiuddannet, fra faglært til akade-

miuddannelse eller skal du tage det store 

spring og starte på en diplomuddannelse? 

Så har SAMDATA en ny guide til dig!

DOWNLOADE FOLDEREN HER:

KORTLINK.DK/UHBP
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Helt nye uddannelser
SAMDATA\HK er også løbende i kontakt med landets erhvervsakademier, og det 
har flere gange resulteret i bedre uddannelser.
”Vi har været med til at modernisere datamatiker-uddannelsen og vi har presset 
på, så der er kommet uddannelsesspor til de mange drifts- og supportfolk, vi har 
som medlemmer. Senest har vi haft en stor finger med i spillet, da erhvervsaka-
demierne i både Aarhus og København valgte at udbyde en ny diplomuddannelse 
i IT-sikkerhed, som er et område, hvor der er stor mangel på folk,” fortæller 
Jeppe Engell med en vis stolthed i stemmen.

RPA – Hjælp robotterne på vej
Det seneste initiativ som SAMDATA\HK står bag, er en spritny uddannelse i RPA 
– Robotic Process Automation.
Bestyrelsesmedlem Søren Holdt Lorenzen har været primus motor i fagforenin-
gens indsats, som har haft helt konkrete resultater.
”Vi har kunnet se et behov for uddannelse inden for robotics, som er et område, 
der vokser kraftigt. Selv om robotterne betyder, at der sikkert falder nogle stillin-
ger bort, så opstår der andre opgaver hos dem, der skal instruere robotterne.”

”Derfor tog vi kontakt til et par af erhvervsakademierne, og det har nu resulteret 
i, at de på rekordtid både har lavet et grundlæggende modul i RPA og en hel 
akademi- og diplomuddannelse med 60 ECTS-point. Det første hold har netop 
kørt som et forsøg, og nu skal vi til at evaluere, før det går løs i efteråret, siger 
Søren Holdt Lorenzen.”

Prioriter dig selv
Fornyelse af uddannelser er en mærkesag fordi han ser IT-viden som noget, der 
bliver forældet inden for tre til 10 år.
”Vi har været vant til, at man måske skulle skifte karriere en gang i løbet af et 
arbejdsliv. Nu skifter folk seks eller syv gange. Uddannelse er ikke længere noget, 
man gør, inden man er 27. Det er en livslang opgave at opbygge kompetencer 
inden for nye områder.”
Søren Holdt Lorenzen er godt klar over, at det kan være hårdt at finde tid til 
at tage efteruddannelse undervejs, og at det også kan koste en del, hvis ens 
arbejdsgiver ikke betaler kursusafgifterne. Og selv om han gerne så, at arbejds-
giverne stiller tid til rådighed, så må det ikke holde folk tilbage. Det er nemlig 
afgørende, at man tager sig sammen og bruger kræfterne på konstant at blive 
klogere.
”Der er ingen vej udenom. Man er nødt til at prioritere sig selv,” konstaterer han 
tørt.

\

Det kan godt være, vore medlem-
mer mestrer de rigtige ting, men det 
nytter ikke, hvis de bliver sorteret fra 
i ansøgningsprocessen, fordi de ikke 
har papir på noget af det.
Gitte Korsgaard Andreasen, næstformand. SAMDATA\HK

”

3500 medlemmer har taget online-kurser hos os. Vi 
når ud til langt flere nu – med de samme resurser.
Jeppe Engell, faglig sekretær, SAMDATA\HK”

Uddannelse er ikke 
længere noget man gør 
inden man er 27. 
Det er en livslang 
opgave at opbygge 
kompetencer inden 
for nye områder.
Søren Holdt Lorenzen, 
bestyrelsesmedlem, 
SAMDATA\HK

”
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\ EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

ASGER VIL HAVE PAPIRER 
PÅ DET, HAN KAN
Selv om Asger Møller Christiansen har næsten 10 år bag sig i IT-branchen, har han ikke papirer på sine kompetencer. Det er han godt i 
gang med at lave om på. Til næste år færdiggør han sin akademiuddannelse i informationsteknologi. Og planen er, at den skal udbygges 
med en professionsbachelor i IT-sikkerhed.  

Hele 17 procent af danske IT-medarbejdere er ufaglærte.  Næsten hver femte 
har simpelthen ikke de eksamenspapirer, der dokumenterer, hvilke kompetencer 
de har. Og det giver dem problemer, hvis de skal søge et arbejde, der matcher 
deres viden og erfaring. I SAMDATA\HK ser man stadigt flere stillingsopslag, 
hvor arbejdsgiverne søger medarbejdere med eksamenspapirer fra en formel 
IT-uddannelse.
Og hvad gør en klog mand så?
Joh, man kan jo fx gøre som Asger Møller Christiansen fra Aarhus. Han er godt 
i gang med en efteruddannelse i informationsteknologi på Erhvervsakademi 
Aarhus (EAAA). I 2016 oprettede EAAA et efteruddannelsesforløb henvendt til 
ufaglærte IT-medarbejdere, der arbejdede med driftsopgaver. Med en realkom-
petencevurdering kan EAAA’s medarbejdere hjælpe dem ind på det niveau, der 
passer til dem.
Og det tilbud har den 35-årige Asger Møller Christiansen sagt ja tak til.
”I dag arbejder jeg som systemkonsulent, men jeg har ikke nogen papirer på det, 
jeg kan. Også selv om jeg har været i IT-branchen i mange år, og regner med at 
være her i mange år frem,” siger han.

Ind i maskinrummet
Inden vi kommer ind på hans planer for fremtiden, så lad os lige dvæle et øjeblik 
på hans baggrund. Asger Møller Christiansen har blandt andet gennemført en 
bachelor i engelsk og virksomhedskommunikation på Aarhus Universitet. Men da 
han stod med de eksamenspapirer mellem fingrene, var det alligevel IT, der trak 
mest.
”Jeg synes stadig kommunikation er interessant, og jeg bruger det stadigvæk. I 
begyndelsen af min karriere arbejdede jeg meget med hjemmesider, men jeg blev 
mere og mere interesseret i maskinrummet nede bagved. Man kan sige, at jeg 
stille og roligt har bevæget mig i retning af det tekniske,” siger han.
Gennem de sidste år har den ufaglærte systemkonsulent arbejdet med driftsop-
gaver så som teknisk support og systemadministration. I dag sidder han med en 
række opgaver inden for det at opgradere og installere software for virksomhe-
den IMS i Aarhus.

”For godt tre år siden valgte jeg endegyldigt IT som min karriere. Og så kunne 
det være en rigtigt fin ide at få nogle papirer på, hvad jeg har af kompetencer. 
Og da jeg begyndte at lede efter relevante efteruddannelser, faldt jeg over 
erhvervsakademiet,” siger Asger Møller Christiansen.

Næste skridt er IT-sikkerhed
I første omgang tog han et par kurser for lige at mærke efter, hvordan det 
egentlig var at komme ind i et struktureret uddannelsesforløb. Det gik meget 
godt. Faktisk oplevede han det som ”superfedt at kunne gå i dybden med det 
faglige”. Studiemiljøet har han også oplevet som meget givende, fordi de stude-
rende – lige som ham – kommer, fordi de selv har valgt at tage en efteruddan-
nelse. Det giver et helt andet klima, når folk over de 30 år ofrer deres fritid for at 
gå til undervisning, understreger han.
”Selvfølgelig er det også hårdt, fordi det tager jo noget tid ved siden af det at 
have et fuldtidsjob. Det er jo to aftener om ugen, mens lektierne ordnes om 
aftenen og i weekenden. Men det er spændende og relevant i forhold til mit job. 
Så jeg er sikker på, at min arbejdsgiver også er tilfreds med det.”
Og i dag er han godt og vel halvt igennem uddannelsen inden for informations-
teknologi. Og når den er færdig til næste år, regner Asger Møller Christiansen 
med at tage en overbygning som professionsbachelor inden for IT-sikkerhed.
”Jeg ved godt, at der er rigtigt mange folk i IT-branchen, der ikke har en IT-ud-
dannelse. Men det er sgu meget rart at have papirer på det, man egentlig kan. 
Skal man fx søge ind i det offentlige, har jeg hørt, at der kan man lige så godt 
lade være med at søge, hvis ikke man papirerne i orden,” siger han.
Asger Møller Christiansen holder en kort pausen. Han fortsætter:
”Der sker rigtigt meget inden for sikkerhed, så en professionsbachelor vil være 
interessant. Jeg forventer også, at efterspørgslen efter den type kompetencer 
kommer til at fortsætte ud i fremtiden. Så det giver da mig en anden jobsikker-
hed på sigt. Det har da også noget at sige.”
Og så længe han synes, at det er spændende, er det en ekstra bonus oven i de 
eksamenspapirer, der venter forude i 2019.

\

For godt tre år siden valgte jeg endegyldigt IT som min karriere. 
Og så kunne det være en rigtigt fin ide at få nogle papirer på, hvad jeg har af kompetencer.
Asger Møller Christiansen”
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EFTERUDDANNELSE FOR 
DRIFTSMEDARBEJDERE
Først i 2017 skrev SAMDATA Magasinet om en efteruddannelse henvendt 
til IT-medarbejdere, som Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) netop havde 
udbudt. Ideen var at skabe et tilbud til de mange IT-folk, der ikke har en formel 
IT-uddannelse bag sig. Og dem er der mange af. En analyse i 2015 viste, at 
17 procent af medarbejdere i den danske IT-branche er ufaglært. Uddannel-
sesforløbet er tilpasset mennesker, der passer et job ved siden af. Og i dag er 
SAMDATA Magasinet vendt tilbage til EAAA for at få en ide om, hvordan det 
er gået. Ifølge Anne Kirketerp, uddannelsesleder på EAAA, har der været en 
god efterspørgsel på den nye uddannelse.

KORT OM ASGER 
MØLLER CHRISTIANSEN
Inden han kom ind i IT-branchen, havde Asger Møller Christian-
sen gennemført en uddannelse som markedsføringsøkonom på 
Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) og en bachelor i engelsk og er-
hvervskommunikation på Aarhus Universitet. Siden han færdiggjor-
de sin universitetsuddannelse i 2008 har han dog primært arbejdet 
indenfor IT-branchen, hvor han i dag er IT-konsulent i virksomheden 
IMS. Ud over en række kursusforløb har den 35-årige Asger Møller 
Christiansen ikke en formel uddannelse inden for IT. Han påbe-
gyndte i 2016 derfor en akademiuddannelse i informationsteknologi 
på EAAA. Den påregnes afsluttet næste år.

Kilde: SAMDATA\HK og EAAA Kilde: LinkedIn og Asger Møller Christiansen

Asger Møller Christiansen 
fra Aarhus er godt i gang 
med en efteruddannelse i 
informationsteknologi på 
Erhvervsakademi Aarhus 
(EAAA).
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\ FAGLIG KØNSFORDELING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

FÅ FLERE PIGER IND I IT-FAGENE
Nedbryd fordommene om IT, så flere piger kommer ind i faget. Selv om flere kvinder er kommet ind i IT-branchen, er der endnu for få. 
Bestyrelsesmedlemmerne Annette Meldgaard Røge og Jan Borup Coyle fremhæver behovet for at fortsætte indsatsen for at nedbryde 
fordommene om IT så tidligt som muligt.

Fire piger i klassen. Flere var der ikke, da Annette Meldgaard Røge blev uddannet 
som edb-assistent i 1981.
”Og i perioder har jeg kun arbejdet med mænd: Det kan godt blive for nørdet. 
Personligt tror jeg, at mange kvinder holder sig væk fra faget, fordi de tror, at de 
bare skal stirre stift ind i en skærm. Og sådan er virkeligheden jo slet ikke. Og det 
er synd, at de unge kvinder ikke ser IT som en mulighed,” siger hun.
Både som udviklingsmedarbejder i KMD og som medlem af SAMDATA’s bestyrel-
se kan hun konstatere, at der er sket noget i de sidste årtier. Lige om lidt skifter 
en af hendes mandlige kolleger job, og så er der flest kvinder i hendes afdeling.
”Og det klager de faktisk også over, de stakkels mænd,” smiler Annette Meld-
gaard Røge.

Sætte ind tidligt mod fordommene
Men dette smil til trods, er der endnu langt til, at man får lige mange mænd og 
kvinder til at søge ind i IT-fagene. Og i den IT-politiske strategi SAMDATA\HK 
har formuleret, skal man sætte ind i folkeskolen for at gøre faget endnu mere 
attraktivt også for pigerne. Det er her fordommene om IT som kun noget for 
drengene bliver skabt.

Folkeskoler såvel som erhvervsuddannelser skal blive bedre til at fremstille fage-
ne bredere og mere appellerende på tværs af køn. Her er studievejledningen et 
centralt indsatsområde, hvor SAMDATA\HK kan bidrage.
Dette kræver en langsigtet indsats, hvor man ikke kan tage noget for givet. Da 
Jan Borup Coyle, medlem af SAMDATA’s bestyrelse, var med til at stifte SAMDA-
TA på Fyn tilbage i 80erne, gik diskussionen også på, hvordan man skulle få flere 
kvinder ind i faget.
”Gennem alle de år har jeg primært kun kunnet få øje på det mandlige køn i fa-
get. Det er jo forbandet, hvis folk – uanset køn, etnicitet eller andet – fravælger 
vores fag. Det skal bare være lige for alle. Også når det gælder løn,” siger han.
Selv fremhæver Jan Borup Coyle uddannelsesområdet som et af de steder, hvor 
det skinner igennem, at kvinderne ikke helt føler sig hjemme. Han fremhæver 
sammen med Annette Meldgaard Røge behovet for at fortsætte arbejdet med 
at få flere kvinder ind på uddannelserne ved at skubbe til fordommene – også så 
tidligt som i de første klasser i folkeskolen.
”Jeg tror, at det er utroligt vigtigt, at man lader børn lege med IT så tidligt som 
muligt, så det bliver naturligt, at IT kan bruges af både drenge og piger. Selv om 
piger gerne vil lege lyserød prinsesse, kan de jo godt lære at kode. Det hand-
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Ifølge Annette Meldgaard 
Røge går drenge og piger 
ofte forskelligt til teknologi.

ler om, hvordan man får det ind både i folkeskolen og tidligere,” siger Annette 
Meldgaard Røge.
Et godt eksempel er ifølge hende fx robotten KUBO, udviklet af virksomheden 
af samme navn, som er designet til at lade helt små børn lege sig til viden om og 
forståelse af, hvordan programmering egentlig fungerer.

Gode programmører kommunikerer
Ifølge Jan Borup Coyle og Annette Meldgaard Røge går drenge og piger ofte for-
skelligt til teknologi. Og det skal man acceptere og skabe de rum på uddannelser 
og arbejdspladser, hvor pigerne kan se sig selv som en naturlig og selvskreven 
del af faget.
”Piger er ofte gode til at skabe relationer. Og det er en fordel. Du bliver ikke en 
god programmør, hvis ikke du kan kommunikere. Her burde pigerne have nogle 
kompetencer at byde ind med,” siger Annette Meldgaard Røge.
Jan Borup Coyle peger på, at projektledelse kunne være en indgang ind i bran-
chen for mange kvinder.
”Jeg ser mange kvindelige meget dygtige chefer og projektledere, mens jeg ser 
færre programmører. Jeg oplever også kvinder som mere kreative end mænd, og 
i hvert fald mig. Vi kan blive bedre til at påvirke uddannelsesinstitutionerne til at 
modellere deres uddannelsesforløb, så de kan tiltrække begge køn,” siger han.

Tonen og kulturen
Samtidig skal arbejdspladserne også kunne rumme begge køn, understreger An-
nette Meldgaard Røge. Hun peger på, at tonen og kulturen ofte kan blive mere rå 
i det, hvis der er for stor en overvægt af det ene køn, uanset om det så handler 
om kvinder eller mænd.
”Og så får du bare ikke det sammenhold på arbejdspladsen, så man får lyst til at 
gå på arbejde,” siger hun.
Særlig slemt var det engang, hvor hun – ene kvinde – skulle på en konference 
om programmeringssproget SAS med en masse mænd.
”De drak og kiggede på porno. Jeg var ved at brække mig. Hvis der bare havde 
være en fifty-fifty fordeling af mænd og kvinder, havde de aldrig opført sig 
sådan. Det ved jeg bare. Da jeg var helt ung, var jeg på en fabrik, hvor der var 
ene kvinder. Og det var lige så slemt. De bagtalte hinanden, så der ikke var til at 
være. Der var stole, man ikke måtte sidde på i kantinen,” siger Annette Meld-
gaard Røge.
Kan man til gengæld få en mere ligelig fordeling af kønnene, kan man skabe et 
miljø, der virkelig kan fremme talenter. 
”Vi har jo rigtigt mange kvinder, der er gode til tal og logik. De opdager det bare 
ikke, når der er for mange drenge, som tror, at de er gode til det… men som 
måske ikke er det. Man er nødt til at skabe en mere inkluderende arbejdsplads,” 
siger Annette Meldgaard Røge.

\

Da Jan Borup Coyle, 
medlem af SAMDATA’s 
bestyrelse, var med 
til at stifte SAMDATA 
tilbage i 80erne, gik 
diskussionen også på, 
hvordan man skulle få 
flere kvinder ind i faget. 

Mange kvinder holder sig væk fra 
faget, fordi de bare skal stirre stift ind 
i en skærm. Og sådan er virkeligheden 
jo slet ikke.
Annette Meldgaard Røge

”

Det er jo forbandet, hvis folk – uanset køn, 
etnicitet eller andet – fravælger vores fag. 
Det skal bare være lige for alle.
Jan Borup Coyle”
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\ FAGLIG KØNSFORDELING Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

FÅ VÆKKET PIGERNES 
INTERESSE TIDLIGT, ELLERS 
BLIVER DET MEGET SVÆRT 
Skal man have brudt den onde cirkel med alt for få kvinder i IT, og alt for få IT-uddannede, så skal IT på skemaet i folkeskolen. 
Sådan lyder meldingen fra University College Nordjylland.

Kan pigerne nås i 7. klasse, kan de fænges. I den alder finder de det interessant 
at kode, og de vil fortsætte med det. Men rækker man først ud efter dem i 9. 
klasse er løbet kørt. Så har pigerne absolut ingen interesse for IT.
Sådan var erfaringen, da University College Nordjylland (UCN), i samarbejde 
med Aalborg kommune sidste år tilbød kurset ”kreativ kodning” som valgfag 
i folkeskolens 7.-9. klasse. Kurset var udviklet og afholdt af lektor Anita Lykke 
Clemmensen, UCN, sammen med en kvindelig kollega.
Men det var et forsøg. IT er ikke på skemaet i folkeskolen, og det er ifølge lekto-
ren en af de væsentlige årsager til, at så få piger og kvinder vælger IT-relaterede 
uddannelser. 
På UCN udgør unge kvinder syv procent af de studerende på datamatikerud-
dannelsen, hvor fokus mest er på softwareudvikling. På IT-teknologuddannelsen, 
hvor fokus er mere på installation og systemadministration, er kvindeandelen på 
fem procent.

Skellet risikerer at vokse
Det er for lidt, mener studielederen for alle IT-uddannelser på UCN, Jørgen 
Søgaard Jakobsen.
”Digitaliseringen bliver mere og mere integreret i vores liv, og hvis vi ikke får den 
anden halvdel af befolkningen med, bliver skellet endnu større, end det er i dag.”
Jørgen Søgaard Jakobsen ser ingen forretningsmæssig fordel i, at det overlades 
til det ene køn at udvikle til hele menneskeheden, også fordi det kan være for 
præget af eget køns prioriteringer og holdninger.
”Min erfaring fra erhvervslivet er desuden, at der bare er bedre dynamik i pro-
jektteams, hvor der også deltager kvinder.”
Også for studiemiljøet betyder de unge kvinder noget, pointerer Anita Lykke 
Clemmensen.
”De gør noget positivt i klasserne. De kigger på tingene på en anden måde. Det 
behøver ikke være lige så nørdet, om end nørderi er en god ting, men pigerne er 
også opmærksomme på andet. De er typisk også bedre til at samarbejde, også 
udadtil med involverede virksomheder. Der er heller ikke megen IT, der udvikles i 
dag, uden at godt samarbejde er helt nødvendigt.”

Pigerne samles i én klasse
Men selv om pigerne er et plus for samarbejdet, så vælger UCN at sætte de 
relativt få piger i samme klasse, for der er en vis tryghed ikke blot at være en 
eller to piger alene i en klasse.
”Vi har også dannet en lille klub kun for piger, inspireret af, hvad man gør på 
sygeplejerskeuddannelsen, hvor der etableres et lille forum for de relativt få 
mandlige studerende,” fortæller Clemmensen.
Hun pointerer, at rollemodeller er vigtige også udadtil, så man får fortalt, at det 
med IT ikke kun er for drenge. Når UCN for eksempel deltager på uddannelses-

træf, tager Clemmesen typisk både en kvindelig og en mandlig studerende med.
Men de særlige bestræbelser på UCN gælder ikke kun det ene køn. Til efteråret 
lægger UCN for eksempel rammer til et såkaldt elevakademi, hvor børn i alderen 
9-12 år kan komme og få lært noget om IT. Og i december 2017 hjalp UCN med 
at ruste en lille snes lærere fra folkeskolen med viden i relation til faget tekno-
logiforståelse, der indføres visse steder på forsøgsbasis som valgfag efter et 
ministerielt initiativ.

Svær opgradering af lærere
”Der havde vi også en workshop, men det kræver jo tid at sætte sig ind i tingene, 
og jeg er spændt på, om folkeskolen får opgraderet tilstrækkeligt mange lærere,” 
siger Clemmensen, der frygter, at det endnu en gang kun bliver ”Tordenskjolds 
soldater” – de få ildsjæle, der klarer det.
UCN har i øvrigt også tilbudt det regionale Center for Undervisningsmidler (CFU) 
at udvikle nogle kurser, men uden resultat. 
Studieleder Jørgen Søgaard Jakobsen er imidlertid slet ikke i tvivl om, at IT bør 
være et obligatorisk fag i folkeskolen på linje med de øvrige fag. IT er så centralt i 
alt, og det nytter ikke, at børn og voksne kun er gode brugere. 

Udfordringen i personlige data
”Så fatter de for eksempel ikke alt det, der kan ske og sker, når de bare afleverer 
personlige data på de sociale medier. Alt det med GDPR, EU’s persondataforord-
ning, er jo gået i selvsving, fordi folk ikke ved nok bagom,” siger Jakobsen.
Anita Lykke Clemmensen er enig, og netop en argumentation for behovet for IT i 
folkeskolen var essensen i hendes Master i brugen af IT til læring. 
”Der er mange andre ting, børn skal lære – om mennesker, planter, geografi og 
meget andet – men IT rækker ind i så meget, at det er nødvendigt at vide noget 
om kodning. Børnene skal jo også lære om phytagoras-ligningen, selv om mange 
ikke får behov for at have den viden senere,” siger Clemmensen. 
Årtiers manglende interesse i at få teknologien ind i Folkeskolen er ifølge Jørgen-
sen og Clemmensen blevet en ond cirkel. Når det ikke er et fag i skolen, er det 
ikke et linjefag på læreruddannelsen, altså uddannes lærere ikke på dette område. 
Og når lærere ikke uddannes, går det lave vidensniveau ud over folkeskolen. 
Årgang efter årgang af elever kommer igennem uden at være blevet introduceret 
til mulighederne og udfordringerne, og alt for få søger derfor ind på de IT-relate-
rede uddannelser.
Også UCN er ramt på manglen på IT-kyndige, når der søges lærere: ”Vi kan ikke 
tillade os at være for kræsne”, siger studielederen.
Lige nu er der kun fire kvindelige undervisere på IT-uddannelserne ud af 30 i alt, 
og gælder det ren teknologi, altså programmeringen, er der kun to.

\
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Jørgen Søgaard Jakobsen, studieleder 
for IT-uddannelserne på UCN, ønsker en 
større kvindeandel, men kvoter kommer 
ikke på tale, hverken gældende lærekræf-
ter eller studerende. Og lektor Anita Lykke 
Clemmesen står bag andre initiativer, der 
trækker rette vej 

\ OM ANITA LYKKE 
CLEMMENSEN OG 
JØRGEN SØGAARD 
JAKOBSEN

Anita Lykke Clemmensen er lektor på UCN’s 
IT-uddannelser. Hun er uddannet folkeskolelæ-
rer med linjefag i matematik, men blev senere 
datamatiker. Clemmensen har desuden en 
master i IKT og Læring (IKT=Informations- og 
kommunikationsteknologi, red.).

Jørgen Søgaard Jakobsen er studieleder 
for IT-uddannelserne på University College 
Nordjylland (UCN). I den teoretiske bagage ses 
cand.merc. og projektlederuddannelser, og i den 
praktiske bagage 15 år i erhvervslivet, senest 
hos BAE Systems Applied Intelligence og TDC.
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\ FAGLIG KØNSFORDELING Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

Både Ditte Eriksen og Cecilie Nielsen betragter sig som ”en af fyrene”, 
men ligesom Christian Brassøe er de helt overbeviste om fordelen i at 
få flere piger ind på IT-uddannelserne. 

UNGE OM DE FÅ PIGER 
PÅ IT-UDDANNELSERNE
Hvad siger de IT-studerende til, at så få piger og kvinder går den vej, og hvad ser de som årsagerne dertil? 
SAMDATA Magasinet spurgte tre datamatikerstuderende i Aalborg.
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Hvorfor er der så få kvinder i IT-fag?
Ditte Eriksen: Det ligger en del i opvæksten. Blandt dem, jeg kender, er det altid 
sådan, at far lige skal hjælpe med computeren, at far og andre mænd alene er 
inde i billedet, når det gælder teknologi. Ikke mor.
Christian Brassøe: Ja, opvæksten spiller ind. Da jeg for eksempel fik en computer, 
fik min lillesøster en Barbie-dukke. Piger kobles pr. automatik til det bløde, og det 
er ikke klogt.
Cecilie Nielsen: Jeg tror, at interessen er der hos flere piger, men nogen fra-
vælger det, når de møder undren, og bliver fortalt, at det ikke er et kvindefag. 
Så vælger de måske at blive grafisk designer, for så er der jo både noget med 
teknologi og det mere feminine.

Spiller folkeskolen en rolle for fravalget?
Christian Brassøe: I allerhøjeste grad. Børn og uge kunne tidligt finde ud af, at det 
hverken er skræmmende eller kræver en kandidatgrad at udvikle og ”lege” med 
IT, hvis IT var et fag i folkeskolen. Så jeg er totalt uforstående over for, at det 
ikke er det, relevansen taget i betragtning. IT burde være på samme niveau som 
i hvert fald fysik/kemi, Idræt og musik. Vi får lært om atomer og molekyler, men 
ikke om det, vi ofte har behov for at forstå mere af.
Ditte Eriksen: Enig. Hvis IT var et fag, ville så mange ikke gå med opfattelsen af, 
at IT er svært og kræver stor matematisk forståelse, og det ville øge tilstrøm-
ningen til uddannelserne. Desuden ville et IT-fag træne børns logiske tankegang 
yderligere, og det ville være et klart plus, hvis man kunne aktivere børns logik via 
andet end matematik.
Cecilie Nielsen: Mange piger er netop skræmt af matematikken, og det har 
holdt dem væk fra IT-uddannelser, så jeg er ikke i tvivl om, IT i skolen ville gavne 
søgningen. Også fordi vi nok alle har svært ved at kaste os ud i noget, vi absolut 
intet ved om. Desuden er det da af betydning, at børn ikke bare bruger compute-
re, men også ved noget om teknologien og databrug. 

Hvorfor søgte du selv ind på datamatikeruddannelsen?
Cecilie Nielsen:  Jeg har haft en computer, siden jeg kunne gå, og programmering 
udgjorde en af mine mange hobbyer. Min store interesse for computere gjorde, at 
jeg tidligt i folkeskolen lagde en plan for at blive datamatiker og kun datamatiker. 
Datalogistudiet fravalgte jeg, fordi det er for matematikpræget. Jeg foretrækker 
den mere praktisk orienterede uddannelse.
Ditte Eriksen: Min far er datamatiker, så jeg fik en del viden ind ad den vej, men 
jeg orienterede ikke min far om, at jeg søgte, for dels havde jeg flere interesser, 
jeg gik efter, og dels var det ikke noget med bare at gå i fars fodspor. Jeg synes 
imidlertid om at bruge teknologi, og jeg vil gerne være med til at udvikle og 
støtte.
Christian Brassøe: Jeg studerede humaniora, men blev hurtigt på universitetet 
fænget af IT-verdenen. Samtidig tæller min baggrund, da min far har lavet meget 
med IT. Så da jeg var 25 besluttede jeg mig til ikke at spilde min tid længere.

Hvordan er studiemiljøet på UCN?
Cecilie Nielsen: Det er godt for vores klasse, hvor vi jo er blandet, men vi får 
ikke snakket med så mange andre klasser, og det er synd, for det kunne også 
medvirke til at skabe et bedre netværk. Der er heller ikke mange fester, men 
gode fredagsbarer.

Ditte Eriksen: Ja, studiemiljøet er fint. Drengene kan godt nok rulle lidt med 
øjnene, hvis man får snakket om den nyindkøbte top, men ellers er vi jo bare en 
af fyrene, også når der kommer klamme jokes. Desuden er der pænt med sort 
humor i os alle.
Christian Brassøe: Men vores klasse er også lidt speciel, forstår jeg på lærerne. 

Hvad tæller i plus for at få flere piger ind?
Christian Brassøe: Vi er mange fyre, der virkelig gerne vil have flere piger ind. 
Blandt de fyre, jeg har været i gruppe med, er fokus på at nå resultatet, ikke 
på vejen dertil. Men den gruppe, jeg nu er i, og hvor der er piger, er hele vejen 
dækket både med det sociale, det faglige og det resultatorienterede.
Ditte Eriksen: I vores gruppe er det for eksempel Cecilie, der står 100 procent for 
overblikket, hvordan det går med projektet, hvem der laver hvad, om det er godt 
nok, og om vi er nok opmærksomme på hinandens ve og vel.

Er der positiv særbehandling af piger?
Cecilie Nielsen: På sin vis ja, og jeg er glad for det efter alle de år, hvor folk har 
sagt til mig, at IT er et mandefag, og om jeg nu også tror, jeg kan klare det. Så er 
det rart, at man bliver taget så vel imod her.
Ditte Eriksen: Vi har en pigegruppe med de to kvindelige lærere, men det er især 
for at snakke om, hvordan vi får flere piger på studiet. Vi favoriseres dog hverken 
med karakterer eller i relation til at blive hørt, når vi rækker hånden op. 
Christian Brassøe: Enig. Men der går snak mellem fyrene om, at pigerne bliver 
favoriseret på anden vis, og jeg kan frygte, at der laves så mange tiltag for og 
med pigerne, at vi bliver glemt - at vi ikke får samme muligheder.

Hvad er det allerbedste ved at gå IT-vejen?
Ditte Eriksen: Det er fedt at jeg skaber noget, jeg kan vise venner og sende ud i 
verden. Det er 100 procent skabertrang, og måske kan jeg tilmed lave et spil, der 
kan kravle ind i hjertet på folk.
Cecilie Nielsen: Hvis man ikke selv kan rejse verden rundt, så kan ens software i 
hvert fald gøre det. Og kan man lave noget, der er rigtig godt, vil man også blive 
husket for det. 
Christian Brassøe: Jeg elsker tanken om, at jeg er med til at skabe fremtiden. Og 
så er det det smukke ved programmeringssprog, at de bringer verden tættere 
sammen. De samme sprog om dansker, inder eller amerikaner.

\

\ KORT OM DITTE, 
CECILIE OG CHRISTIAN

Ditte Eriksen, Cecilie Nielsen og Christian Brassøe er netop færdige 
med andet semester på datamatikeruddannelsen på University College 
Nordjylland i Aalborg. De går i samme klasse, hvor der i alt er fire kvinder 
ud af de 26 i klassen. I parallelklassen går ingen kvinder. Både Ditte og 
Christian havde medicinstudiet som første prioritet, da de søgte studie-
optag, men de stortrives med IT-studiet.
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TILLIDSREPRÆSENTANTEN: 
”DET ER DÉT DER MED AT 
HJÆLPE KOLLEGAERNE, 
DER GIVER MENING”
Det er ikke altid, at Henrik Harder Olsens arbejde som tillidsrepræsentant er synligt. Men han er alligevel sikker på, at han gør en forskel. 

Det er ikke noget, der bliver snakket om, og ikke noget man kan sætte konkrete 
navne på. Det kan ikke engang bruges som korridorsnak.
Men Henrik Harder Olsen er sikker på, at han har været med til at forhindre 
fyringer i sit arbejde som tillidsrepræsentant hos KMD i Aarhus. Det er den type 
resultater, der har været med til at motivere ham til at være den, der tager tør-
nen som fælles stemme for medarbejderne.
”Nogle gange er der noget af det, jeg laver, som ikke er synligt. Ikke engang for 
dem, som det omfatter. Men vi kan påvirke nogle beslutninger, som ledelsen 
tager, og er med til at skabe tryghed og hjælpe kollegaerne. Og selv om det er en 
floskel, så er det dét, der er afgørende.”

Fyringsrunder påvirker
Henrik Harder Olsen er en af de mange autodidakte IT-folk i branchen. Oprin-
deligt blev han uddannet som social formidler ved Århus Kommune. For femten 
år siden skiftede han til KMD, hvor han i dag arbejder som supporter på ”KMD 
Aktiv”, som næsten alle kommuner bruger til styre kontanthjælpsudbetalinger. 
KMD har i en årrække været på vej gennem en proces, hvor firmaets tidligere 
monopolstatus bliver udsat for konkurrence. Det har både betydet flere store 
fyringsrunder og, at firmaet har opkøbt nye firmaer. Det har løbende givet både 
uro og travlhed for tillidsrepræsentanten.

Og fyringsrunderne er noget, der påvirker ham meget.
”Det er både svært og ubehageligt at være med som bisidder i de situationer. 
Der prøver jeg at være professionel og rådgive om de ting, som skal overholdes. 
Heldigvis er det et stykke tid siden, vi har haft større runder.”

Professionelt uenige
Og selv om Henrik Harder Olsen betegner samarbejdet med KMD som meget 
positivt, så oplever han også, at de som tillidsrepræsentanter må tage en kon-
fliktsag med arbejdsgiverne.
”Den seneste konflikt handlede om, at KMD opsagde nogle tryghedsaftaler. Først 
kører vi sagerne lokalt, men når vi ikke kan blive enige, så må sagerne køre videre 
i det fagretslige system. Det gode er, at selv om vi har en konflikt, så er vi enige 
om at være uenige. Derfra er der så andre, der tager over.”
I den konkrete konflikt er sagen overdraget til HK Privat og Dansk Industri, hvor 
sagen kører videre i det fagretslige system. 

Gør IT-folkene mere synlige
Henrik Harder Olsen gør en dyd ud af at snakke med nye folk, så de bliver op-
mærksomme på fagforeningens rolle og tilbud. Nogle gange virker det organise-
rende – andre gange er kollegaernes identitet bundet op på medlemskab af en 
anden fagforening.
Og det får Henrik Harder Olsen til at sende et enkelt ønske i retning af HK som 
hovedorganisation. Et ønske der ville gøre det nemmere at profilere SAMDATA\
HK i forhold til konkurrenterne.
”Jeg synes SAMDATA gør det godt, men IT-området er lidt skjult i den store or-
ganisation, og de tilbud, der er specifikt til IT-folk, kunne godt være mere synlige.”

\

En uge i 
tillidsrepræsentant 
Henrik Harder 
Olsens liv
I ugen op til dette interview offentliggjorde KMD, at 
de vil udlicitere drift af servere og netværk til IBM i en 
længere årrække. Aftalen har en værdi på to milliarder 
kroner og betyder også, at 300 medarbejdere skal 
skifte til IBM. 
Dermed kom hele ugen til at bære præg af en stribe 
orienteringsmøder. Her er, hvordan tillidsrepræsentant 
Henrik Harder Olsen oplevede ugen.

MANDAG: ”Jeg tog til KMD i Ballerup til Virksomheds-
SamarbejdsUdvalgs-møde (VSU, red.), hvor vi mødes 
med ledelsen. De er gode til at informere os, og vi har 
en god dialog. Mandag var det selvfølgelig udflytningen 
til IBM, der var på dagsordenen. Det kom ikke som et 
decideret chok, da vi tidligere har udliciteret driftsop-
gaver.” 
”I denne type af situationer er vi omfattet af loven om 
virksomhedsoverdragelse. Men selvfølgelig kigger virk-
somhederne på, hvordan man bedst kan køre driften, 
så nogle folk kan selvfølgelig godt blive flyttet rundt.”

TIRSDAG: ”KMD’s ledelse tog rundt til en serie town-
hall-møder, hvor de orienterede medarbejderne og 
svarede på spørgsmål. Jeg drog sammen med et par 
kollegaer til town-hall-mødet i Aarhus.”
”Det er vigtigt for mig at være godt orienteret, så jeg 
kan svare på spørgsmål fra kollegaerne. Derfor er min 
opgave i sådan en uge at følge godt med og deltage i 
de orienteringsmøder, der finder sted.”

ONSDAG: ”Jeg var til teammøde i min afdeling i KMD, 
og svarede på nogle mails omkring udliciteringen.”
”Folk kan godt være nervøse for deres løn- og ansæt-
telsesforhold. Nogen kan måske frygte, at de vil blive 
fyret efter et par måneder i den nye virksomhed. Men 
IBM er en international virksomhed, så det åbner også 
for nogle andre muligheder.”

TORSDAG: ”Jeg arbejdede i min normale afdeling fra 
morgenstunden, hvor vi lagde ud med et almindeligt 
tavlemøde i afdelingen. Det der fylder lige nu er, at vi er 
i gang med at implementere et nyt kundesystem.”  
”Fra kl. 10 var der Skype-møde med de 10 tillidsre-
præsentanter i KMD. Her vendte vi, hvordan vi kan 
håndtere kollegaernes ve og vel, og vi overvejede, om 
vi skal holde medlemsmøder, så medlemmerne bedre 
kunne stille personlige spørgsmål.”

FREDAG: ”IBM holdt et orienteringsmøde, hvor de 
byder de folk, der skal overflyttes, velkommen, og 
fortæller om, hvordan det er at arbejde hos dem, og 
hvordan løn- og arbejdsvilkårene er. Samlet set er det 
ca. 300 medarbejdere, der skal flyttes. Heldigvis har 
IBM afdelinger i de samme byer som KMD, så folk 
bliver næppe tvunget til at flytte til andre byer.”

Først kører vi sagerne lokalt, men når vi ikke 
kan blive enige, så må sagerne køre videre i det 
fagretslige system. Det gode er, at selv om vi har 
en konflikt, så er vi enige om at være uenige.
Henrik Harder Olsen, tillidsrepræsentant, KMD

”
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En uge i 
tillidsrepræsentant 
Henrik Harder 
Olsens liv
I ugen op til dette interview offentliggjorde KMD, at 
de vil udlicitere drift af servere og netværk til IBM i en 
længere årrække. Aftalen har en værdi på to milliarder 
kroner og betyder også, at 300 medarbejdere skal 
skifte til IBM. 
Dermed kom hele ugen til at bære præg af en stribe 
orienteringsmøder. Her er, hvordan tillidsrepræsentant 
Henrik Harder Olsen oplevede ugen.

MANDAG: ”Jeg tog til KMD i Ballerup til Virksomheds-
SamarbejdsUdvalgs-møde (VSU, red.), hvor vi mødes 
med ledelsen. De er gode til at informere os, og vi har 
en god dialog. Mandag var det selvfølgelig udflytningen 
til IBM, der var på dagsordenen. Det kom ikke som et 
decideret chok, da vi tidligere har udliciteret driftsop-
gaver.” 
”I denne type af situationer er vi omfattet af loven om 
virksomhedsoverdragelse. Men selvfølgelig kigger virk-
somhederne på, hvordan man bedst kan køre driften, 
så nogle folk kan selvfølgelig godt blive flyttet rundt.”

TIRSDAG: ”KMD’s ledelse tog rundt til en serie town-
hall-møder, hvor de orienterede medarbejderne og 
svarede på spørgsmål. Jeg drog sammen med et par 
kollegaer til town-hall-mødet i Aarhus.”
”Det er vigtigt for mig at være godt orienteret, så jeg 
kan svare på spørgsmål fra kollegaerne. Derfor er min 
opgave i sådan en uge at følge godt med og deltage i 
de orienteringsmøder, der finder sted.”

ONSDAG: ”Jeg var til teammøde i min afdeling i KMD, 
og svarede på nogle mails omkring udliciteringen.”
”Folk kan godt være nervøse for deres løn- og ansæt-
telsesforhold. Nogen kan måske frygte, at de vil blive 
fyret efter et par måneder i den nye virksomhed. Men 
IBM er en international virksomhed, så det åbner også 
for nogle andre muligheder.”

TORSDAG: ”Jeg arbejdede i min normale afdeling fra 
morgenstunden, hvor vi lagde ud med et almindeligt 
tavlemøde i afdelingen. Det der fylder lige nu er, at vi er 
i gang med at implementere et nyt kundesystem.”  
”Fra kl. 10 var der Skype-møde med de 10 tillidsre-
præsentanter i KMD. Her vendte vi, hvordan vi kan 
håndtere kollegaernes ve og vel, og vi overvejede, om 
vi skal holde medlemsmøder, så medlemmerne bedre 
kunne stille personlige spørgsmål.”

FREDAG: ”IBM holdt et orienteringsmøde, hvor de 
byder de folk, der skal overflyttes, velkommen, og 
fortæller om, hvordan det er at arbejde hos dem, og 
hvordan løn- og arbejdsvilkårene er. Samlet set er det 
ca. 300 medarbejdere, der skal flyttes. Heldigvis har 
IBM afdelinger i de samme byer som KMD, så folk 
bliver næppe tvunget til at flytte til andre byer.”

VI SKAL 
VÆRE TIL 
STEDE I 
MEDLEMMERNES 
HVERDAG
Medlemmerne skal kunne se og mærke, at SAMDATA gør en forskel for dem i 
deres hverdag på jobbet. Ifølge Henrik Sohl, medlem af SAMDATA’s bestyrelse, er 
det afgørende for at få dem til at deltage i det faglige arbejde.  

”Broager Frivillige Brandværn.”
”Socialdemokratiet Broager Gråsten Sundeved.”
Postkassen udenfor viser klart, at her skal posten til de to foreninger afleveres. Selv om Henrik Sohl og 
hans familie ikke har boet længe i det hvide byhus, få meter fra Broager Kirke, er der ikke tvivl om, at 
han tager sine tillidshverv i det sønderjyske alvorligt. Og det gælder også det at være med i SAMDA-
TA’s bestyrelse.
”Medlemmerne skal kunne føle sig som en del af noget større. Selvfølgelig kan det være svært, når 
man sidder i en bestyrelse langt væk i København. Men heldigvis har jeg min daglige gang i en IT-afde-
ling sammen med IT-faglige mennesker,” siger Henrik Sohl. 

Skrue op og ned for deres engagement
En vigtig del af SAMDATA\HK er, at man arbejder på at styrke den faglige aktivitet og organisering på 
arbejdspladserne. Her er det vigtigt at have en vision for, hvilket digitalt Danmark, man som fagfor-
ening ønsker sig i fremtiden. Det er afgørende for, hvilke typer arbejde medlemmerne kommer til at 
udføre. Ideen er, at det skal være nemt for medlemmerne at bidrage til udviklingen af denne vision og 
fleksibelt, så de kan skrue op og ned for deres engagement i forhold til, hvad de har tid og overskud til, 
fremfor at have faste forpligtelser.
Henrik Sohl fremhæver, at medlemmernes faglige engagement og bidrag til den politiske retning bliver 
mere og mere vigtigt i takt med, at den teknologiske udvikling tager til i fart.
”Det stiller krav om, at vi hele tiden er til stede med noget, som de finder interessant og vedkommen-
de. Jeg ved godt, at det er svært. Men det er udfordringen,” siger Henrik Sohl.

Skal være vedkommende
Ifølge ham er den bedste måde at få medlemmerne til at se nytten af SAMDATA og bidrage til at ud-
vikle den politiske vision, at de kan se tydelige fordele ved at være med i et fagligt fællesskab. Henrik 
Sohl tager en slurk kaffe, inden han understreger, at skal man have det engagement frem ude på 
arbejdspladserne, handler det grundlæggende om at være vedkommende.
”Jeg stødte fx ind i et medlem, som havde nogle udfordringer i forhold til hendes flexjob med hjælpe-
midler og en lønforhandling, hun skulle til. Og fordi vi kendte hinanden i forvejen, fortalte hun, at hun 
havde nogle problemer. Og det får man jo ikke fat i som fagforening, hvis man ikke er med ude på 
gulvet og er åben overfor dem, der har brug for at snakke. Så skal man være der,” siger han.
Samtidig skal man huske at tale et sprog, som alle forstår. Man skal være nede på jorden.
”Udfordringen er at man skal være nærværende for den enkelte for at få dem til at engagere sig. Det 
er den måde, vi får indflydelsen til fx at skaffe bedre efteruddannelsesmuligheder for medlemmer, der 
ikke bor tæt på de store byer.” 

\

\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net
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\ IT SKAL PÅ SKOLESKEMAET I FREMTIDEN \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

BØRN SKAL MERE END 
BLOT BRUGE IT
Folkeskolen bør være stedet, hvor skolebørnene går fra blot at være brugere af IT til at forstå og bruge teknologierne, mener besty-
relsesmedlem Henriette Rehmeier. Skal det lykkes, kræver det, at resten af uddannelsessystemet er klædt på til opgaven, lyder det fra 
hende.

På Glud Skole i Hedensted Kommune anvender 
hendes datter i tredje klasse både iPad og compu-
ter i undervisningen.
”iPad bruger de helt fra børnehaveklassen. De 
anvender dem også i undervisningen. Desuden 
benyttes der også smartboard i bl.a. børnehave-
klassen,” siger Henriette Rehmeier, bestyrelses-
medlem i SAMDATA. Til hverdag arbejder hun i 
IT-Servicedesk i Region Midtjylland, hvor hun også 
er arbejdsmiljørepræsentant i afdelingen.
Hun tilføjer:
”Men i forhold til programmering er Glud Skole nok 
ikke helt på linje med anbefalingerne fra SAMDA-
TA’s IT-politiske strategi.” 
Henriette Rehmeier har ikke kendskab til at man 
f.eks. har benyttet coding pirate eller lignede tilbud 
til børn.

Skabe og ikke kun forbruge
I den IT-politiske strategi har SAMDATA som et 
af de seks strategispor, IT i fremtidens folkeskole, 
fordi tiden i de første skoleår er afgørende for at 
forme eleverne til fremtiden. Her bliver grundste-
nene til de unges faglige IT-kompetencer lagt. Og 
uanset om de unge en dag bliver medlemmer af 
SAMDATA\HK eller vælger en anden karriere, vil 
et grundlæggende kendskab til IT være en fordel. 
I dag har SAMDATA uddannet medlemmer til at 
undervise børn i programmering: 
”Ambitionen er, at skoleelever skal lære at beherske 

computere, kodning, data og netværk på et niveau, 
hvor de bliver i stand til at skabe og ikke kun for-
bruge,” lyder den sidste sætning i denne del af den 
IT-politiske strategi.
Henriette Rehmeier nikker:
”Jo yngre de begynder med at lære IT, jo bedre 
IT-kompetencer og forståelse får de for de IT-tek-
niske sammenhænge. Både som almindelig bruger 
og evt. udviklere senere i karrieren. Vi har brug for 
gode IT-folk i fremtiden, så vi ikke skal hente dem 
udefra. Og uanset om du skal være IT-medarbejder 
eller sygeplejerske, kan du ikke klare dig på fremti-
dens arbejdsmarked uden en basal forståelse af IT.”

Skal arbejde med IT løbende
Ifølge hende skal man overveje at sætte IT decide-
ret på skoleskemaet i fremtiden, så det ikke glider i 
baggrunden, når børnene er færdige med et forløb 
hos fx den landsdækkende forening Coding Pira-
tes. Foreningen afholder klubaftener for børn for at 
styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.
”Man skal arbejde med det løbende,” siger Henriet-
te Rehmeier.
Samtidig bør man se bredere på uddannelsessyste-
met, hvis indsatsen i folkeskolen skal nytte noget, 
mener hun. Lærerne skal efteruddannes eller have 
en bredere viden om IT fra læreseminariet. Så de 
er i stand til at formidle IT på en måde, så unge 
tager det til sig. 
”Og man skal tænke videre. Hvad med handels-

skolerne, og det øvrige uddannelsessystem? Det 
er vigtigt med opdateret undervisningsmateri-
ale, så det ikke er 10 år gammelt.  Hvis du lærer 
eleverne en masse om IT i folkeskolen, skal resten 
af uddannelserne også kunne følge med. Der skal 
være nogle flere penge til vores uddannelser, hvis 
politikerne mener det alvorligt med, at vi skal være 
et videnssamfund,” slutter hun.

\

Ifølge bestyrelsesmedlem Henriette Rehmeier skal 
man overveje at sætte IT decideret på skoleskemaet i 
fremtiden, så det ikke glider i baggrunden, når børnene er 
færdige med et forløb hos fx Coding Pirates.
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DELEGERET
MØDE 2K18

SÅDAN KOMMER DU MED
Der er flere muligheder for at blive valgt som delegeret:
\ Du kan blive valgt på et medlemsmøde i din lokale SAMDATA-brancheklub (se efter opslag om, hvornår din klub holder møde).
\ Du kan blive valgt af din lokale HK-klub på din arbejdsplads.
\ Du kan blive valgt, hvis du er på en arbejdsplads, som har mere end 10 HK-medlemmer, og der ikke er oprettet klub.
Hvis du er i tvivl eller bare gerne vil finde ud af, hvordan du kan komme med, kan du sende en mail til samdata@hk.dk, 
så finder vi ud af, hvilke muligheder du har.

\ VI SES TIL DELEGERETMØDET TIL NOVEMBER.

\ DELEGERETMØDE2K18

SAMDATA\HK DELEGERETMØDE 
17. NOVEMBER 2018 I KØBENHAVN   

SAMDATA\HK indkalder til ordinært delegeretmøde 
lørdag 17. november 2018 i København, jf. 
SAMDATA\HK’s vedtægter, § 4.

Delegeretmødet holdes i HK-forbundshuset, 
Weidekampsgade 8, 0900 København C, kl. 10-19.

REGLER FOR VALG AF 
DELEGEREDE FREMGÅR 
AF VEDTÆGTERNES § 4, 
STK. 2:

§ 4, stk. 2 

Valg af delegerede:

1) Inden for hver brancheklub/afdeling væl-
ges delegerede efter følgende retningslinjer: 

Medlemstallet pr. 30. juni forud for dele-
geretmødet lægges til grund for valg af 
delegerede.

Umiddelbart efter opgøres et fordelingstal 
for brancheklubber og afdelinger ud fra: 
Antal medlemmer i SAMDATA\HK/antal 
delegerede ifølge regelsæt for landsklubber/
landsforeninger og tillidsrepræsentantkolle-
gier(120), og dette er lig med det medlems-
tal, der svarer til én delegeret. 

Der vælges én delegeret for hvert 
medlemstal, der svarer til én delegeret.  

ANTAL DELEGEREDE PR. HK-AFDELING 2018

  Antal  Antal

  medlemmer  delegerede

HK Hovedstaden  5437  51

HK Midt  1130  11

HK MidtVest  787  7

HK Nordjylland  1188  11

HK Sjælland  1017  10

HK Sydjylland  1248  12

HK Østjylland  1958  18

I alt  12765  120

Hertil kommer    

Bestyrelsen    11

1 suppleant    1

I alt    132

2) De delegerede skal anmeldes til SAMDATA\HK mindst 2 måneder før delegeretmødets afholdelse. 
3) Landsforeningens bestyrelse inkl. 1. suppleanten er selvvalgte til delegeretmødet. 
4) Brancheklubberne fastsætter i egne vedtægter regler for valg af delegerede.

\ KONTAKT DIN HK-AFDELING, HVIS DU ØNSKER 
   AT BLIVE DELEGERET.
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\ IT I FREMTIDENS FOLKESKOLE Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

MANGLEN PÅ KOMPETENCER 
SPÆNDER STADIG BEN FOR IT I 
FOLKESKOLEN
Der er for få kyndige, der kan bibringe lærere tilstrækkelige IT-kompetencer, og der mangler penge, mener Danmarks Lærerforening. Men 
at gøre IT til et fag i folkeskolen, giver ingen mening, siger formanden for lærernes undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, der her besva-
rer spørgsmål om IT i folkeskolen.

Hvor godt er folkeskolelærerne rustet til at bistå eleverne, så de kan gebær-
de sig i en verden, hvor IT er så central en motor, selv hvad angår manipula-
tion af demokratiske valg?
”En del lærere har en helt naturlig interesse for det IT-tekniske, så de har kastet 
sig over opgaven med få omsat, hvordan IT kan bruges i undervisningen og 
til støtte for eleverne. Men der er brugt meget krudt på at købe udstyr ind til 
skolerne, og man har ikke tænkt meget på, om lærerne kan bruge udstyret og 
omsætte brugen til noget fornuftigt.  Så det, vi ser nu, er, at der er kraftigt brug 
for kompetenceudvikling af lærerne,” siger Jeanette Sjøberg.

Hvad ser I som årsag til, at kommunerne satsede så meget på udstyr?
”Vi kender ikke mekanismerne bag de beslutninger, men vi så det først med de 
bærbare, så med smartboards og padlets [et kooperativt skriveværktøj, red.] og 
senest med iPads.”

Hvordan skal kompetenceudviklingen ske?
”Det er et af de store problemer, og Styrelsen for IT og læring er netop gået 
i gang med at kigge på det. En barriere er, at der er for få med teknologiske 
færdigheder på læreruddannelserne – på professionshøjskolerne. For få, der kan 
uddanne de studerende og efteruddanne lærere. Men professionshøjskolerne er 
også gået sammen om at se, hvad der kan gøres.”

Andre barrierer?
”Ja. Økonomien på de enkelte skoler og i de enkelte kommuner. Man har som 
nævnt brugt mange penge på udstyr, men siden folkeskolereformen i 2014, hvor 
der blev sat en milliard kroner af til kompetenceudvikling, bruges pengene stort 
set kun til efteruddannelse af lærerne i linjefag grundet de politiske krav om, at 
95 procent af undervisningen skal forestås af lærere, der har linjefag i det, de un-
derviser i. Så jeg kan forestille mig, at det bliver svært for kommunerne at bruge 
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kursus- og efteruddannelsesmidler til andet, men det bliver man simpelthen nødt 
til at kigge på.”
Når (hvis) kompetencerne kommer i hus, hvad ønsker jeres medlemmer derud-
over satsning på?
”Så skal der ses nærmere på, hvorledes teknologien skal bruges i undervisningen. 
Vi skal have udviklet undervisningen på en ny måde i forhold til, hvad teknologien 
kan.”
Har der ikke været talt om det i mange år?
”Jo, og der er sat forsøgsprojekter i gang. Så man bliver klogere på den enkelte 
skole, og måske i hele kommunen, men det er desværre ikke sådan, at de gode 
erfaringer spredes. Fagområde spiller desuden en rolle. Matematiklærerne har 
generelt set været hurtige til at finde og bruge matematikprogrammer, men for 
mig som dansklærer er det sværere. Sprogområdet er en kompleks størrelse.”
Kan Danmarks Lærerforening spille en rolle for bedre deling af erfaringer?
”Det kunne vi måske, men spørgsmålet er hvordan. Det er næppe nok, at lærer-
ne via vidensindsamling og formidling fra vores side ville kunne læse om andres 
erfaringer. Jeg tror, der skal mere til.”
Er der andre udfordringer?
”Teknologien skal jo virke i hverdagen, hver gang man skal bruge den, om det er 
et smartboard, en 3D printer, netforbindelsen eller andet, men det er alt for ofte, 
at det ikke virker, og sådan er det, når mange forskellige benytter IT-udstyr. Så 
går læreren over til plan B og C og D, der ikke indebærer udnyttelse af IT-støtte.”
Hvordan med de hidtidige erfaringer med at bruge IT i folkeskolen?
”Der er en ny rapport på trapperne om digitalisering i folkeskolen, og den handler 
om lærernes brug af digitale undervisningsforløb. Af de resultater, der allerede 
kendes, melder mellem en tredjedel og halvdelen af lærerne om positive erfarin-
ger i forhold til deres brug af digitale muligheder, men vi kender ikke de eksakte 
tal endnu.  Der er en del med negative erfaringer, men vi er alle blevet klar over, 
at det med vores egen teknologiforståelse ikke er en enkel ting at få opbygget, 
for der er så mange lag, der skal afklares. Alene afklaringen af, i hvilket omfang 
hvilke teknologier er velegnet til at støtte undervisningens mål og indhold – altså 
de didaktiske overvejelser – er svær og tidskrævende.”
Undervisningsministeren har sat et forsøgsprojekt i gang, der gælder IT som 
et fag i folkeskolen i lighed med, hvad der er indført i flere andre lande. Hvad 
er jeres holdning? 
”Vores anbefaling er en ikke-anbefaling. Teknologi skal ikke være et fag.  Det gi-
ver ingen mening, uden der er et indhold knyttet på. Hele skolens viden er jo fag, 
og brugen af IT og medier er skrevet ind som et tværgående emne, som lærerne 
skal implementere i undervisningen.”

Dansk er et fag, ligeså regning. Kan man ikke betragte teknologi, for ek-
sempel teknologiforståelse eller kodning, som et essentielt fag fostret af 
nutiden?
”De, der taler om at gøre IT til et fag, taler meget om kodning og programmering, 
og det har været meget hypet. Men jeg kan simpelthen ikke se perspektiverne i 
det. Kodning er noget, man skal lære i en kontekst, hvor det giver mening.”
Hvor i skolesystemet ser du eleverne lære analyse af algoritmer, der jo i 
stigende grad afgør beslutninger? 
”Det ser jeg som en integreret del af skolernes dannelsesopgave. Eleverne lærer 
at forholde sig kritisk, hvad enten det gælder kildesøgning, fake news, algoritmer 
eller noget helt fjerde.”
Så hvad er din konklusion, hvad angår IT i Folkeskolen?
”Det bliver en langvarig indsats, hvis man skal lykkes med det her.”

\

Har du spørgsmål, gode ideer, 
kritik eller ønsker, så hold dig 
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk 

dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG 
KONSULENT I SAMDATA\HK 
OG DEN DAGLIGE LEDER AF 
SAMDATA\HK SEKRETARIATET

”Jeg har selv lært at kode en gang, men har aldrig brugt det. Kodning skal kun læres, hvis 
det sker i en kontekst, hvor det giver mening. Der skal være et formål,” siger Jeanette 
Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. 

\ OM JEANETTE SJØBERG

Hun er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening 
(DLF) og medlem af forretningsudvalget. Hun blev uddannet lærer i 
1995, men det fagpolitiske engagement blev for alvor vækket for godt 
10 år siden grundet en arbejdskamp i kommunen, hvor hun var ansat.
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\ OFFENTLIG IT-ANSKAFFELSE OG -UDVIKLING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

STORE IT-PROJEKTER: 
PAS PÅ BRUGERNE 
I sidste ende afhænger udviklingen af de offentlige IT-systemer af brugerne. Men at inddrage dem rigtigt i udbud og udvikling kræver 
omtanke, mener John Aabille og Flemming Uldall, bestyrelsesmedlemmer i SAMDATA.

Det er enorme summer, der bliver 
brugt på offentlig IT hvert år.
Flemming Uldall.”
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Sidste år brugte det offentlige 13,6 milliarder kroner på IT.
Ja, du læste rigtigt. Tallet var 13.600.000.000 kroner.
Ifølge en opgørelse fra konsulentvirksomheden Udbudsvagten er det en stigning 
i forhold til året før, hvor udgifterne var 200 millioner kroner lavere.
Og skal danskerne have fuld valuta for de mange skattekroner, der ud af de man-
ge IT-milliarder bliver anvendt på at udvikle IT-systemer, er brugerne – tit og ofte 
SAMDATA-medlemmer – afgørende. Som regel sidder de på en indgående viden 
om, hvilke opgaver IT-systemerne skal anvendes til at løse eller automatisere. 
”I et samfundsmæssigt perspektiv er det vigtigt. Og for SAMDATA’s medlemmer 
er det også vigtigt, uanset om man – som jeg – er ansat i en privat virksomhed 
eller i det offentlige. Mange af dem, jeg udvikler systemer til, sidder i det offent-
lige. Og det er enorme summer, der bliver brugt på offentlig IT hvert år,” siger 
Flemming Uldall.

Dyrt at byde på offentlige projekter
Sammen med sin kollega i i SAMDATA\HK’s bestyrelse, John Aabille, tidligere 
medarbejder i KMD, har Flemming Uldall mange års erfaring inden for netop 
udvikling af systemer til det offentlige. John Aabille blev uddannet som edb-assi-
stent i 1979, mens Flemming Uldall blev uddannet som datamatiker i 2000. Begge 
har de set, hvor mange penge det koster IT-virksomheder at udarbejde tilbud, 
når de store offentlige IT-projekter bliver sat i udbud.
”Det kan jo let koste to eller tre millioner kroner bare at deltage i et udbud. Og får 
du ikke opgaven, skal du jo tjene de penge hjem på den næste IT-projekt, som du 
vinder,” siger John Aabille.
Et af de vigtige punkter i SAMDATA\HK’s IT-politiske strategi er netop offentlige 
IT-anskaffelse og -udvikling. Og her er det blandt andet målet at skabe bevidst-
hed om, at digitalisering – på trods af de store omkostninger – ikke er automa-
tisk en gevinst ved kasse et for samfundet. Det er forbundet med risici, fordi 
man ofte i udviklingen ikke tidligt nok inddrager de brugere, der i sidste ende skal 
betjene systemerne i hverdagen.
”Og når vi så skal sætte et system i drift er det jo ikke nødvendigvis det, som 
brugerne har efterspurgt,” siger Flemming Uldall.

For mange mellemled
Umiddelbart skulle man tro, at det måtte være indlysende at inddrage de men-
nesker, der skal anvende systemer i det daglige. Men så nemt er det bare ikke, 
påpeger John Aabille. 
”Et af problemerne er, at brugerne er meget forskellige. Det er alt andet end en 
ensartet gruppe mennesker. Og det er ikke ensbetydende med, at de har alle 
svarene. Selvfølgelig skal de også tages med på råd. Ud over brugerne har vi 
også IT-faglige personer som fx systemadministratorer, der vil have helt andre 
krav end almindelige brugere,” siger han.
Ifølge John Aabille er brugerne mere heterogene end, de var tidligere. 
”Førhen var det en mere homogen masse af brugere, der sad fx i kommunerne 
og brugte systemerne på samme måde.”
Flemming Uldall nikker:
”Meget ofte har det offentlige hyret nogle konsulenter til at finde ud af, hvad 
brugerne vil have. Men allerede der er det jo konsulenternes fortolkninger af nog-
le krav. På den anden side har virksomhederne også nogle konsulenter, der skal 
vurdere disse krav. Så det hele kommer igennem en hel masse hænder, inden vi 
går i gang med at udvikle systemet.”

Bedre dialog sikrer bedre udbud
Ofte forsøger man som leverandør at sikre sig ved at nedsætte nogle bruger-
grupper, men det sker først, når kravspecifikationerne allerede ligger på bordet, 
understreger Flemming Uldall. Dog er der sket en del for at få en bedre dialog i 
gang som en del af et udbud af et IT-projekt.
”Inden du skriver de endelige krav til udbuddet, har man en dialog med forskellige 
leverandører, så kommunerne eller en anden offentlig instans, kan kigge på de 
forskellige løsningsmuligheder,” siger han.
”Samtidig er behovet for at inddrage brugerne blevet mindre i takt med, at sy-
stemerne er blevet mere standardiserede. Brugerne ved så nogenlunde, hvordan 
de forskellige ting fungerer. De kan genkende funktionerne fra andre systemer. 
Der er opstået standarder for, hvordan tingene fungerer.”

\

LAV LIDT 
MINDRE 
PROJEKTER

John Aabille, bestyrelsesmedlem i SAMDA-
TA, peger på, at løsningen på mange af de 
udfordringer, der er forbundet med de store 
offentlige IT-projekter, kan løses et stykke ad 
vejen ved at dele det op i mindre – og mere 
overskuelige – bidder. 
”Mange systemer skal løse nogenlunde samme 
opgaver, fx at booke en bestemt ressource, der 
eksisterer i begrænset omfang som fx en læge 

eller en tolk. De systemer kan man jo udvikle 
efter færre krav,” siger han.
John Aabille fortsætter:
”Samtidig skal man være meget bevidst om, 
hvilken datamodel man anvender. Ethvert sy-
stem skal have nogle data og aflevere data. Har 
man den rigtige datamodel, kan man simplificere 
mange systemer.”

Det kan jo let koste to eller tre millioner kroner bare at deltage i et 
udbud. Og får du ikke opgaven, skal du jo tjene de penge hjem på den 
næste IT-projekt, som du vinder.
John Aabille. ”
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\ OFFENTLIG IT-ANSKAFFELSE OG -UDVIKLING \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

TILLID ER 
AFGØRENDE FOR 
VORES DIGITALE FREMTID

Vi er dybt afhængige af teknologi for at få gjort alting nemmere, bedre og mere 
effektivt. Det er digitaliseringen, der skal skabe samfundsvæksten i de kommen-
de år.
Men hvis vi som borgere og kunder føler, at vi mister kontrollen over vore data, 
så risikerer vi også at miste tilliden til både staten, hinanden og teknologien. Det 
kan blive katastrofalt for Danmarks vækstmuligheder, for vi har behov for at digi-
talisere endnu mere – og det kræver, at vi tager nogle grundlæggende debatter.
Advarslen kommer fra Lars Frelle-Petersen, der har siddet i spidsen for dansk di-
gitalisering i et par årtier – først som digitaliseringschef i Finansministeriet, siden 
som direktør i Digitaliseringsstyrelsen og nu som digital direktør i Dansk Industri.
Danmarks udgangspunkt er ellers rigtigt godt, hvis man spørger Lars Frelle-Pe-
tersen.
”Vi ligger højt i de fleste målinger af digitalisering, vi har lav arbejdsløshed og god 
samfundsøkonomi. De beslutninger, vi traf for en del år siden, gør, at vi står på et 
stærkt grundlag.”

Den danske model virker
Han henviser blandt andet til indførelsen af grundservices som NemId og E-boks 

samt digitaliseringen af en stribe af offentlige services – lige fra ejendomshandel 
til opskrivning af børn i daginstitution.
Lars Frelle-Petersen kæder det gerne sammen med den danske model og med 
et stærkt samarbejde mellem offentlige myndigheder og den private sektor. 
”Nogle af de mekanismer, vi tog i brug, var kontroversielle, og det var ikke alt, 
som gik efter en masterplan. Den første generation af digital signatur var for 
eksempel ikke vellykket. I dag synes vi til gengæld, at det er underligt, når der en 
sjælden gang ligger noget vigtigt i postkassen.”
”I dag bruger vi ti minutter på at tjekke vores selvangivelse. Syd for grænsen skal 
en tysk skolelærer stadig bruge en skatterådgiver for at udfylde sin selvangivelse. 
På den måde er vi kommet langt i forhold til andre.”

Udfordringer forude
Selv om vi ligger næsten perfekt i svinget lige nu, er det nogle enorme udfordrin-
ger, der venter forude ifølge Lars Frelle-Petersen. 
”Det er lidt ligesom, da man opfandt bilen – så var det i første omgang en he-
stevogn med en motor, man reelt opfandt. Inden for bilindustrien ser vi først den 
reelle omstilling nu, hvor biler er elektriske, og folk ikke gider eje en bil, men blot 

Egentlig går det godt i Danmark. Vi ligger i top med digitaliseringen og burde være klar til en fremtid baseret på teknologi og innovation. 
Men kun hvis vi får løst et helt centralt problem: Tillid til datasikkerheden, myndighederne og hinanden. Ellers kan det gå helt galt, mener 
DI-direktør Lars Frelle-Petersen.
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vil abonnere på adgang til en bil. Det ændrer fx alle salgskanaler.”
”Vi kommer til at kæmpe med omstillingen af samfundet. Indtil nu har vi i høj 
grad digitaliseret inden for de eksisterende rammer og organisationsformer – 
både inden for uddannelse, sundhed og det sociale område.”

Må jeg se min algoritme
”Vi bruger milliarder af kroner på socialt udsatte, som bliver fastholdt, uanset 
hvor mange penge vi bruger på dem. Her kan vi bruge data mere proaktivt. Det 
eneste, vi nogenlunde ved, er, at tidlig opsøgning virker,” siger Lars Frelle-Pe-
tersen, og henviser til et omstridt forsøg som Gladsaxe Kommune har haft i 
støbeskeen.
Her ønsker kommunen at arbejde med algoritmer, der kan udpege risiko-familier 
ud fra fx sundhedsdata, beskæftigelse, bopæl og misbrugsproblemer. Kritikerne 
peger på, at der er tale om masseovervågning, og at der kan være problemer 
med både data- og retssikkerheden.
Nok så væsentligt viser andre forsøg, at borgerne nægter at medvirke eller opgi-
ver forkerte data, hvis det viser sig, at data ikke bliver anonymiseret eller, hvis de 
føler, at de offentlige systemer reelt bliver brugt til overvågning. 
Det er her, at fordelene meget hurtigt smuldrer.
”Hvis vi skal have et samfund, hvor alle har tillid til løsningerne, kræver det, at vi 
arbejder med åbne algoritmer, som vi alle kan forstå. Tingene skal være beregne-
lige, lovmedholdelige og gennemsigtige, hvis vi skal have tiltro til dem.”

Dilemmaer står i kø
Lars Frelle-Petersen er helt enig i, at vi har forsømt at diskutere en række etiske 
dilemmaer, som kommer i spil efterhånden, som vi får flere digitale muligheder.
”Hvis vi vil udnytte mulighederne for at skabe personlig medicin, så kræver det et 
tæt samspil mellem den offentlige sektor og medico-branchen – fx i form af det 
nationale Genom Center.” 
”Vi har nogle helt unikke muligheder, fordi vi i Danmark har fantastiske data på 
sundhedsområdet. Men Danmark er ikke det mest oplagte område at investere 
i, fordi andre lande udgør langt større markeder. Derfor skal vi være i stand til at 
tilbyde andre fordele, fx et højt digitaliseringsniveau.”

”Men vi har ikke erkendt balanceproblemet. På den ene side er der brug for, at 
myndighederne kan identificere svindel og bedrag. På den anden side skal vi 
have borgerne tilbage i cockpittet, så de føler, de har styr på deres egne data.”
Hvis balancegangen ikke lykkes, kan det gå helt galt.
”Vi kan afskrive den offentlige sektor, hvis vi går i stå. Vi har ikke råd til den 
offentlige sektor, og vi kan ikke tiltrække udenlandske investeringer i vores sund-
hedssektor, hvis vi ikke finder en model for samarbejde.”

Angrebet militært
At det er store kræfter på spil, har vi fået vist tydeligt hen over de seneste to år, 
hvor russerne beskyldes for indblanding i USA’s valg, hvor Mærsk tabte to milliar-
der kroner, da de blev tilfældigt offer i en hackerkrig mellem Rusland og Ukraine.
”Vi ville aldrig acceptere, at vi løbende blev angrebet militært af andre lande. Men 
reelt er det dét, der sker, når russerne og kineserne hacker løs, og hvor vi ikke 
ved, hvem der lytter med og, hvem der har mulighed for at slukke for strømmen 
eller infrastrukturen i et land.”
”Vi har set, at nettet kan give os nogle fantastiske muligheder for åbenhed og 
for at dele viden. Men vi ser nu også, at nettet kan skabe en tillidskrise – som vi 
måske allerede ser i nogle lande, hvor vælgerne begynder at reagere med mistro.”

\
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Vi har ikke erkendt balanceproblemet. På den ene 
side er der brug for, at myndighederne kan identifice-
re svindel og bedrag. På den anden side skal vi have 
borgerne tilbage i cockpittet, så de føler de har styr 
på deres egne data.
Lars Frelle-Petersen, DI direktør.

”
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\ IT-SIKKERHED OG PRIVATLIV \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

IT-SIKKERHED ER ET 
EVIGGYLDIGT EMNE
SAMDATA skal blande sig i sikkerhedsdebatten, fordi medlemmernes faglige viden kan bruges til at kvalificere og nuancere debatten om 
IT-sikkerhed. Heldigvis har EU’s persondataforordning været med til at sætte sikkerhed øverst på dagsordenen i hele samfundet.

Hvorfor skal SAMDATA\HK overhovedet have en IT-politik – og hvorfor er 
sikkerhed så vigtigt, at fagforeningen skal mene noget om det? SAMDATA Ma-
gasinet har stillet spørgsmålet videre til to erfarne bestyrelsesmedlemmer Jens 
Rastrup Andersen og Per Robert Nedergaard Nielsen.

Hvorfor skal SAMDATA\HK overhovedet have en IT-politik?
Jens Rastrup Andersen: ”Det skal vi, fordi vi kan nuancere og supplere IT-debat-
ten med vores faglige viden. Det er det, vi arbejder med, det vi interesserer os 
for, og det vi ved noget om. Vi kan både sørge for at komme med relevant input 
til vores egen ledelse og til samfundet på de her områder.”
Per Robert Nedergaard Nielsen: ”På godt og ondt er vi en politisk forening. Hvis 
det har indflydelse på vores arbejdsliv, så beskæftiger vi os med det. Men vi er 
selvfølgelig ikke partipolitiske. Jeg var oprindelig skeptisk over for ideen om, at 
vi skulle have en formel IT-politik. Men samlet set har det været en stor succes. 
Det er blevet et godt styringsværktøj, og vi har fået bedre styr på, hvilke proces-
ser vi skulle sætte i gang.”

Hvorfor er det relevant, at SAMDATA\HK har holdninger 
til IT-sikkerhed og privatliv?
Jens Rastrup Andersen: ”Vores medlemmer varetager et erhverv, men de er 

også borgere, og bliver også berørt af IT-sikkerheden hos både private virksom-
heder og offentlige myndigheder.”
Per Robert Nedergaard Nielsen: ”Man kan se det som en forlængelse af med-
lemmernes faglighed. IT-sikkerhed er en af de største udefrakommende ting, der 
kan påvirke vores medlemmer. Det er dem, der bliver Sorteper, hvis noget går 
galt – og det fører nemt til stress.
Vi ser jævnligt folk, der ikke kan holde til presset i IT-branchen og går ned med 
stress. Nogle virksomheder har ikke indset, hvor dyrt det er at slide på medarbej-
derne på den måde. Det tager nemt et halvt eller helt år, før folk er tilbage.”

Hvor ligger de største udfordringer?
Jens Rastrup Andersen: ”Tillid bliver en afgørende faktor i fremtiden. Hvis myn-
digheder og private firmaer skal have vores personlige data, kræver det, at de er 
i stand til at påtage sig det tilhørende ansvar. Det betyder også, at de skal være 
i stand til at indgå i en reel forhandling med borgerne, hvor de tager hensyn til 
enkeltpersoner. 
Der er en tendens til, at ting bliver forsimplet i IT-systemer, og at der ikke bliver 
taget personlige hensyn. Det er helt afgørende, at vi får bygget et samfund, hvor 
den enkelte har tillid til, at vedkommende bliver hørt og set som et helt menne-
ske. Det kræver, at dem der opbevarer data opfører sig ansvarsfuldt.”

Vi skal deltage i debatten om IT-politik, 
fordi vi kan bidrage med vores faglige 
viden. Det er det, vi arbejder med, det vi 
interesserer os for, og det vi ved noget 
om, siger Jens Rastrup Andersen, der er 
bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK. 
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Per Robert Nedergaard Nielsen: ”Vi har tidligere foreslået, at vi får en IT-havarikommission. Hen over årene har vi 
været vidne til en stribe IT-skandaler, og her risikerer vore medlemmer nemt at få skylden for, at de ikke har gjort 
deres arbejde godt nok, hvor det måske er udbudsmaterialet, der ikke er godt nok. 
Et andet problem er, at det med at bryde sikkerhedsregler foregår overalt. Virksomheder har tit formelle regler 
for, hvad der er tilladt. Men medarbejderne bryder dem ofte – for at få firmaets drift til at køre. Det er et skisma, 
som vi er nødt til at italesætte, fordi det i sidste ende nemt kan bruges mod medarbejderne, hvis noget går galt.”

Hvordan er det gået med at sætte fokus på IT-sikkerhed?
Jens Rastrup Andersen: ”Arbejdet med vores IT-politik er en rejse, hvor det er godt, at vi har fået sat sikkerhed 
på som et væsentligt punkt. Det er et emne, vi kommer til at arbejde videre med i de kommende år – ganske 
simpelt fordi det er eviggyldigt. 
Heldigvis har GDPR (EU’s persondataforordning, red.) været med til at sætte sikkerhed på dagsordenen for hele 
samfundet, og heldigvis har GDPR også slået fast, at det er et ledelsesansvar, at der bliver fulgt op på IT-sikker-
heden, uanset om man arbejder i det offentlige eller i et privat firma.”
Per Robert Nedergaard Nielsen: ”Jeg synes ikke, at vi har været gode nok til at være synlige omkring hele GD-
PR-diskussionen, og heller ikke været gode nok til at synliggøre vore holdninger over for politikerne. Det kommer 
vi nok til at arbejde videre med i den kommende valgperiode.”

\

Tillid bliver en afgørende faktor i fremtiden. Hvis myndigheder og private 
firmaer skal have vores personlige data kræver det, at de er i stand til at 
påtage sig det tilhørende ansvar.
Jens Rastrup Andersen, bestyrelsesmedlem SAMDATA\HK

” \ 
SAMDATA’S 
IT-POLITIK

IT-sikkerhed, informationssikkerhed 
og privatliv

Det er nødvendigt at gå politisk 
offensivt ind i debatten om IT- og 
informationssikkerhed, både i 
Danmark og i EU. Hvis befolkningen 
skal bruge digitale platforme, skal 
de også have tillid til dem. Men når 
der ikke er sammenhæng mellem 
opgaver og ressourcer, så halter 
sikkerheden, og der sker sikker-
hedsbrister, hvorefter tilliden til 
systemerne daler.

IT-sikkerhed er en af de største ude-
frakommende ting, der kan påvirke 
vores medlemmer. Det er dem, der 
bliver Sorteper, hvis noget går galt 
– og det fører nemt til stress.
Per Robert Nedergaard Nielsen, næstformand SAMDATA\HK
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\ IT-SIKKERHED OG PRIVATLIV Af Dorte Toft. dorte.toft1@gmail.com

HVAD BETYDER FACEBOOK-
SKANDALEN FOR MIG?
HK-medlem forsigtig med at slå private informationer op på sociale medier. 

Klogt at være forsigtig med de sociale medier, mener eksperter.

Godt 87 millioner menneskers data, høstet fra Facebook siden 2014, blev 
brugt af det britiske selskab Cambridge Analytica (CA) i bestræbelser på 
at påvirke demokratiske valg for selskabets kunder. Data blev brugt til 
profilering af vælgere, så de hver især blev bearbejdet med meddelelser, 
der talte direkte til, hvad den pågældende holdt af og ikke kunne udstå. 

CA har blandt andet været involveret i Brexit og i valget af Donald Trump. 
Facebook, der blev ramt på både image og aktiekurs, har undskyldt, at det 
kunne lade sig gøre.
Vi spørger tre eksperter og et medlem af HK om deres syn på skandalen.

HK’ER: HAR ALTID VÆRET VARSOM
Søren Sperling, siden 2006 projektmedarbejder hos Sampension, hvor han arbejder i et team, der tester IT-systemerne. Han var 
tidligere gennem mange år pensionsrådgiver hos Sampension. Kasserer i HK-klubben.
”Mit syn på Facebook og min brug af det sociale medie har ikke ændret sig, siden skandalen med misbrug af Facebook-data blev kendt. 
Det er selvfølgelig en trist sag, men man skal heller ikke være naiv. Facebook lever af viden om os, ligesom for eksempel Google, der 
også samler oplysninger.
Men jeg har altid været varsom med brugen af Facebook. For eksempel slår jeg ikke ting op offentligt, udelukkende for ”venner”. Det 
er et bevidst valg, vi tog i familien for mange år siden, og vores børn ved også, at de skal være opmærksomme. Men der er jo ikke så 
mange unge, der i dag bruger Facebook, for de er ovre på Snapchat og Instagram. Det er mere min egen generation.
Jeg bruger fortsat Facebook dagligt, og det har jeg gjort næsten helt fra starten af Facebook. Ikke til meget, men typisk til noget, der 
har med familien at gøre, og så til at skrive tillykke med fødselsdagen. Udover Facebook bruger jeg Instagram og LinkedIn. 
Jeg har ikke haft behov for at tage alternative kanaler i brug. Det handler jo om sund fornuft. I starten var der ret mange, der postede 
billeder offentligt af sig selv og andre på druk, men det synes jeg ikke, jeg ser ret meget af i dag. Folk er blevet klogere. De ved, at andre 
kan kigge med – også potentielle fremtidige arbejdsgivere.
Facebook vil nok stadig være her om fem-ti år, men måske ikke i helt så stort omfang som nu, fordi de unge går andre veje.”

\
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POLITIKERE OG LOBBYISTER: FORVIRRING
Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver især i politisk rettet kommunikation. Cand.mag. i dansk, Master i tværmedial kom-
munikation. Tilknyttet Center for Information og Boblestudier, gæsteforelæser på Københavns Universitet. 
”Cambridge Analytica-skandalen har skabt forvirring - vendt op og ned på den måde mine politiske kunder og kunderne inden 
for interesseorganisationer bruger Facebook.
Helt overordnet ved mine kunder, at de ville komme langt med målrettet annoncering til folk med relevante interesser, hvis de 
skrev til den indre svinehund, og hvis de så stort på GDPR-regler. 
Men de ønsker at holde sig til den rigtige side af vælgernes og brugernes etiske grænser og til de lovmæssige krav, selvom de 
er forvirrede over, hvordan de gør det. Det er svært at forstå GDPR-reglerne, ikke mindst Datatilsynets seneste fortolkning af 
EU-dommen fra 5. juni, hvor Facebook-administrator vurderes at have delt dataansvar med Facebook.
De oplever det derfor som sværere at bruge Facebook som kanal, og de begynder at bruge flere kræfter andre steder, som 
f.eks. på LinkedIn, selvom flere er klar over, at der kan være de samme dataproblemer som på Facebook.
For første gang i mange år står kunderne afventende på, hvad der virker kampagnemæssigt. Det kan betyde en opblomstring 
af klassisk markedsføring, og det kan lede til, at vi slet ikke i samme grad får et Facebook-valg herhjemme hverken i relation til 
det kommende valg til Europa-parlamentet eller til næste folketingsvalg.”

\

ERHVERVSLIVET: SLUT SOM GULDGRAVERLAND
Katrine Emme Thielke, digital rådgiver. Cand.mag. i Informationsvidenskab. Ekstern lektor på Københavns Universitet og 
underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Medforfatter af ”Når tasterne taler” om konflikthåndtering.
”Kunderne er blevet meget mere bevidste om, at sociale medier ikke længere udgør et guldgraverland.  Jeg hører ikke længere 
noget om, at ”Vi lige skal lave noget smart på Facebook, og det er jo gratis”. Nu følger der en pris med, og den har noget med 
etik at gøre, for både borgere og virksomheder er blevet meget mere kritiske. 
Alle ved i dag, at personlige data udnyttes af Facebook til at profilere folk med gevinst for øje, og erhvervslivet ved, at man 
har bidraget til at lokke folk til Facebook. Derfor har Facebook-skandalen gennemtvunget en pludselige modning, hvad angår 
etikken, ligesom af GDPR (EU’s databeskyttelseskrav, red.) har gjort det. En tiltrængt modning.
Virksomheder kigger nu mere på brug af andre platforme herunder LinkedIn, som har været lidt til grin for sin konservatisme. 
Spørgsmålet er dog, om LinkedIn er mere sikker for brugerne end Facebook. 
Kunderne taler også mere om behovet for at etablere egne sociale platforme til kundekommunikationen. For 10 år siden var det 
noget, man snakkede meget om, og for eksempel tyske SAP gik den vej. Det var dyrt, men sådanne virksomheder står mere 
fordelagtigt i dag. 
Facebook har dog stadig fordele. Facebook repræsenterer en effektiv infrastruktur, og Facebooks annonceringsværktøjer er 
stadig uhyggeligt billige. De trækker folk til, og det er jo det hårde arbejde.”

\

BORGERNE: DELER MINDRE, SLETTER MERE 
Pernille Tranberg, rådgiver i dataetik. Journalist og Master i journalistik fra Columbia University, stifter af firmaet Digital Identi-
tet, medstifter af den europæiske tænketank DataEthics.eu. og bag bøgerne Fake It og Dataetik.
”Det tog tid, før folk – masserne – fandt ud af, at der er noget galt med Facebooks indsamling og håndtering af data, og det, der skul-
le til, var afsløringen af selskabets rolle i Cambridge Analytica-skandalen.  Journalisterne vågnede og dermed borgerne. Men jeg blev 
selv betegnet som tosse, da jeg for en halv snes år siden begyndte at advare mod Facebook. 
Jeg tror dog ikke, at danskerne i stor stil smider Facebook af mobilen eller sletter kontoen. Mange er dog blevet mere forsigtige med 
at dele egne og andres informationer, og man sletter mere. Det ser jeg for eksempel, når jeg underviser 6.-10. klasser og fortæller dem, 
hvor meget like’s fortæller om dem. Jeg anvender tjenesten stalkscan.com til at demonstrere for de unge, at deres like’s og andre 
tilkendegivelser på Facebook også kan bruges af andre.
De unge får hurtigere fornemmelsen af, at deres data er noget værd, og at det er vigtigt at kunne kontrollere dem. De synes i hvert 
fald mere bevidste end dem på 30-40 år, og langt mere end politikerne, der har lyttet for meget til snakken fra Singularity University, 
Facebook og Google om, hvor fantastisk et land Danmark er, fordi der indsamles så mange data.
Jeg håber, at det bliver superhot at være lidt hemmelig, og der er andre messenger-platforme, der ikke snager i folks liv på samme 
måde som Facebook, for eksempel Wire, Telegram og Signal.”

\
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\ ONLINEKURSERINSPIRERENDE KURSER  
TIL DIG FRA HK/PRIVAT
Her er efterårets faglige tilbud – de fleste kurser er fra kl. 17-20

BLIV KLOGERE 
PÅ ØKONOMISTYRING 
I PRAKSIS 
/ København, 18/09-18
/ Odense, 26/09-18
/ Herning, 10/10-18
/ Thisted, 07/11-18

LEDEREN,  
DET ER DIG!
/ Roskilde, 06/09-18
/ Brabrand, 01/10-18
/ Odense, 03/10-18
/ Kolding, 07/11-18

SKRIV REFERATER OG 
NOTATER, DER BLIVER 
LÆST
/ Brabrand, 12/09-18
/ Slagelse, 27/09-18
/ Hjørring, 08/10-18
/ Holstebro, 24/10-18

FÅ VÆRKTØJER TIL AT 
KOMMUNIKERE DINE 
DATA
/ København, 12/09-18
/ Kolding, 29/10-18
/ Viborg, 30/10-18
/ Ålborg, 31/10-18

DIGITAL 
TRANSFORMATION,
BLOCKCHAIN-TEMA
/ København, 05/09-18
/ Esbjerg, 25/09-18
/ Århus, 25/10-18
/ Fredericia, 08/11-18

KARRIEREDØGN 
En weekend med fokus på 
din faglige udvilkling.

/  Svendborg 
6.-7. oktober 2018

TILMELD DIG 
KURSERNE PÅ:

www.hk.dk/gratiskurser-
tildig

FIND DIT
FAGOMRÅDE OG
HOLD DIG
OPDATERET

www.hk.dk/fagligudvikling

HAR DU EN GOD IDE
TIL ET KURSUS?

Send den til os
Mail: mithkfag@hk.dk

HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN STORE KATALOG AF ONLINEKURSER 
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG. http://kortlink.dk/shpa

\ ONLINEKURSER
NYE 

KURSER

\ SCCM 
- ADMINISTRERING SYSTEM 
CENTER CONFIGURATION 
MANAGER
Dette kursus omhandler administration af System Center Configuration Manager
Ved at tage dette kursus kommer man gennem en lang række emner, som be-
skriver hvordan System Center Configuration Manager administreres i dagligda-
gen.

Målgruppe
Deltageren på dette kursus er IT-administratoren, der skal administrere og klargø-
re SCCM – System Center Configuration Manager – i det daglige. Ligeledes kan 
Service- eller Helpdesk medarbejderen få udbytte af mange af emnerne i dette 
kursus, men har sikkert ikke samme behov for at installere roller i SCCM som en 
IT-administrator.

\ SCOM 
- ADMINISTRERING SYSTEM 
CENTER OPERATIONS 
MANAGER
Dette kursus omhandler administration af System Center Operations Manager
Ved at tage dette kursus kommer man gennem en lang række emner, som be-
skriver hvordan System Center Operations Manager administreres i dagligdagen. 

Målgruppe
Deltageren på dette kursus er IT-administratoren, der skal administrere og klargø-
re SCOM – System Center Operations Manager – i det daglige. De personer, der 
har ansvaret for overvågning af Windows Servere i datacenteret kan med fordel 
tage dette kursus. Dette kursus henvender sig ikke i samme grad til helpdesk 
medarbejderen, som System Center Configuration Manager-kurset gør.

\ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ SAMDATA.DK
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\ KURSER

FORSVAR DIT 
NETVÆRK MED NMAP
\ 23. OKTOBER KL. 17-21 I KØBENHAVN

Vi kigger på Nmap-pakken af værktøjer, som gør dig i stand til at beskytte dit 
netværk bedre, fordi du effektivt kan undersøge det. Vi gennemgår almindelig 
portscanning, som sættes i system samt andre værktøjer som Nping til verifika-
tion af forbindelser mellem enheder og igennem filtre og firewalls. Målet er, at du 
kan benytte værktøjerne i Nmap-pakken til at effektivisere hverdagen.

Der vil være indlagt nogle små opgaver hvor du kan prøve at afvikle et NSE 
script, enten ved at kopiere mit eksempel, eller lave en lidt sværere opgave.

Vi kommer til at tale om Nmap, portscanning, dagens exploitscan, TCP, UDP, 
ICMP, IKE og scripting.

Målgruppe
Kurset henvender sig specielt til sikkerhedsfolk og netværksadministratorer i 
bred forstand – fx hvis du arbejder med netværk og/eller servere i små, mellem-
store og store virksomheder. Man skal have interesse for at lege med at sende 
pakker og forespørgsler til servere og eksempelvis selv bygge et HTTP request 
op med programmeringssproget Lua i Nmap.

Forudsætninger
Det er en forudsætning, at man kender til internet, client og servere. Det forven-
tes, at man kender basale netværkstermer som IP-adresser, subnets og routere. 
Emner som SYN-SYN/ACK-ACK gennemgåes. Det er en fordel, hvis man engang 
har set OSI modellen, men man behøver ikke kunne det udenad. En del af 
opgaverne går med at se på eksempler i Lua scripting engine indbygget i Nmap. 
Derudover skal man kunne starte og stoppe en Linux.

Tekniske krav
Vi skal bruge virtualiseret Kali Linux på deltagernes egne laptops. Det forventes 
derfor, at du medbringer egen laptop med virtualisering - gerne med Kali Linux 
allerede installeret. Det forsinker læring, hvis du først begynder at installere den 
på dagen, og du risikerer småproblemer for dig selv. 

Minimumskrav til den virtuelle maskine er 2Gb ram, 1 CPU 20Gb disk. Bedre 4Gb 
ram, 2-4 CPU og 30Gb disk.

SURICATA, BRO 
OG DNS OPSAMLING
\ 9. OKTOBER KL. 17-21 I KØBENHAVN

Vi kigger på netværk. De er ofte blevet uoverskuelige, selv om de er kritiske for 
vores IT-brug. Kurset indeholder beskrivelse af et baseline-setup, hvor vi bruger 
automatiserede Ansible opskrifter til konfiguration af et komplet logging setup 
med Suricata, Bro og passiv DNS opsamling. 

Formålet er at kunne gå tilbage i tiden og identificere inficerede maskiner og 
angrebsforsøg, men også blot dokumentere en baseline for netværket og kunne 
opsamle, kategorisere og identificere trafik for at forbedre netværk.
 
Vi kommer til at tale om: DNS, malware detektion, IDS, Netflow, dashboards, 
TCP, UDP, ICMP og TLS.

Målgruppe
Dette kursus henvender sig primært til netværksfolk og IT-sikkerhedsfolk. Man 
skal være nysgerrig efter, hvad der foregår på netværk og interesseret i at få 
værktøjerne til at undersøge dette.

Forudsætninger
Man bør kende til internet, client og servere og vide, at der under en browser 
sendes HTTP GET og modtages data over TCP. Det forventes, at man kender 
basale netværkstermer som IP-adresser, subnets og routere. Det er en fordel, 
hvis man engang har set OSI modellen, men man behøver ikke kunne det ude-
nad.

Man skal ikke være bange for at se scripting-sprog, konfigurationsfiler eller Linux

Opgaver / tekniske krav
På kurset laver vi virtualisering på din egen laptop. Det forventes således, at du 
medbringer egen laptop med virtualisering. Vi starter hver især en virtuel maski-
ne, som vi laver de fleste øvelser fra.
Minimumskrav til den virtuelle maskine er 2Gb ram, 1 CPU 20Gb disk. Bedre 4Gb 
ram, 2-4 CPU og 30Gb disk.

Underviser
Henrik Kramshøj, Security Engineer hos 
NORDUnet og tidl. direktør hos 
Solido Networks. 
Uddannet datalog fra KU.

\ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ SAMDATA.DK

SIKKERHEDSKURSER
Man kan ikke vide nok om sikkerhed i dag. 
Derfor tilbyder SAMDATA\HK disse kurser, som gør dig klogere.

NYE 
KURSER

\ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ SAMDATA.DK
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Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske 
om at deltage i netværket for kvindelige 
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at 
kontakte Dorte.

DIREKTE +45 3330 4609 
MOBIL +45 2073 9658 
Dorte.Omdal@hk.dk

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG 
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER 
FOR STUDERENDE PÅ 
ERHVERVSAKADEMIERNE

\ FAGLIG KØNSFORDELING \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net

TILDE VIL LÆSE IT-SIKKERHED 
FOR AT BEKÆMPE HACKERE 
Hvis man vil have flere piger til at læse IT-fag, skal man sørge for at få fokus på, at uddannelserne handler om mere end blot at kode. 
I Tilde Juuls klasse er der to piger ud af en klasse på 25 elever.

Tilde Juul, 22 år, drømmer om at bekæmpe hackere, når hun er færdig med sin 
uddannelse. Lige nu læser hun til IT-teknolog på professionshøjskolen UCN i 
Aalborg. Og når den uddannelse er færdig, vil hun læse en professionsbachelor i 
IT-sikkerhed.
Hvorfor har du valgt at læse til IT-teknolog?
”Det har jeg gået og tænkt over. Men jeg er rigtig glad for teknologi, og det har 
jeg været lige siden jeg hjalp min mor med at finde ud af sin computer. Jeg be-
gyndte at rode med nogle bærbare. Jeg reparerede nogle computere for venner. 
Så begyndte jeg at at kode. Og på EUX havde vi et fag, der hed informationstek-
nologi. Jeg var bare den eneste i klassen, der gik sindssygt meget op i det. IT er 
spændende, fordi der hele tiden er noget nyt at lære. Efter jeg var færdig med 
min EUX sidste år, tænkte jeg på at søge ind på datamatiker-studiet. Men der var 
bare alt for meget kodning. Og jeg ville gerne lidt mere end bare det, så jeg søgte 
ind på IT-teknolog, netværkslinjen,” siger Tilde Juul.
En kort pause, inden hun fortsætter:
”Og i 2019 åbner muligheden for at læse en professionsbachelor i IT-sikkerhed. 
Og det passer perfekt med, at vi er færdige her.”
Hvor mange piger er der i din klasse?
”Vi er to piger og 23 drenge.”
Hvordan er det at være så få piger blandt så mange drenge i klassen?
”Jeg er helt vildt glad for det. Når der går for meget pige-fnidder i den, kan jeg 
bare ikke have det. Så kan jeg bedre lide at være sammen med drenge. 
Hvis jeg ikke lige har styr på tingene, kommer de for at hjælpe. 
Der er ikke problemer. Det kører bare.”

Hvad skulle der til for at få flere piger til at læse IT-fag?
”Uha. Det er svært. Jeg tror, at der skal mere fokus, at IT ikke kun er for drenge. 
Udefra kan det godt se ud som om, det bare er noget for drenge. Vi skal have lys 
på, at IT ikke kun handler om kodning. Man skal fortælle om hele uddannelsen, 
som indeholder så meget mere end bare det at kode. Samtidig skal lærerne ikke 
bare gå ud fra, at alle ved noget om det i forvejen. De skal gå i gang med det ud-
gangspunkt, at eleverne kommer for at lære det fra bunden. Mange tror nemlig, 
at man skal kunne en hel masse for at søge ind på uddannelsen. ”
Hvad vil du gerne bruge din uddannelse til, når du er færdig med at læse?
”Jeg kunne godt tænke mig at sidde med at bekæmpe hacker-angreb, gerne 
som konsulent inden for det på længere sigt. Jeg vil gerne vejlede virksomheder 
om IT-sikkerhed. Det er i hvert fald sådan, som det ser ud lige nu.”

\

Tilde Juul vil arbejde med IT-sikkerhed, når hun er 
færdig med sin uddannelse som IT-teknolog og en efter-

følgende professionsbachelor.

KORT OM 
TILDE JUUL

\ 22 år fra Søby i Nordjylland.
\ Har gennemført en 

EUX-uddannelse i januar 2017.
\ Studiejob i Normal-kædens 

butikker i Frederikshavn.
\ Optaget på IT-teknolog-uddannelsen 

i september 2017.

\ 


