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SÅDAN GENNEMSKUER DU  
RETORIKKEN OP TIL OK20
Ifølge vores seneste lønstatistik steg 
du som privatansat HK’er gennem-
snitligt 2,2 pct. i løn fra 2017 til 2018. 
Da priserne kun steg 0,8 pct. i samme 
periode, fik du en reel fremgang i din 
købekraft – og det er isoleret set ud-
mærket. 

Men det er faktisk ikke alting, det gi-
ver mening at anskue isoleret, og din 
lønudvikling er en af dem. Ser vi på 
den i forhold til den højkonjunktur, vi 
lige nu står på toppen af, de firedob-
lede aktionærudbytter siden finanskri-
sen og topledernes lønninger, som er 
galopperet frem dobbelt så hurtigt som 
deres medarbejderes, er billedet et helt 
andet.

Nu kan man se, at de senere års be-
skedne stigninger i vores medlemmers 
løn faktisk er uanstændige. 

Og det er dén indstilling, vi går til de 
forestående overenskomstforhandlin-
ger med.

Vores topkrav (løn står allerhøjest på 
listen) og hele processen kan du læse 
mere om andetsteds i bladet. Her i le-
deren vil jeg i stedet sige min ærlige 
mening om den rituelle opvarmning til 
forhandlingerne, som vi lige nu ople-
ver:

Arbejdsgiverne gentager med stor 
præcision og iver en fremstilling af den 
økonomiske situation som om, vi nær-
mest er afgrunden nær. Vi må simpelt-

hen forstå, at der desværre heller ikke 
i denne omgang er penge til de store 
lønstigninger.

Men denne gang har sangen fået en 
ekstra klang. For parallelt kører der en 
dagsorden, hvor virksomhederne hæv-
der at mangle medarbejdere. Hvorfor 
arbejdsgiverne ønsker sig øget adgang 
til udenlandsk arbejdskraft og kræver 
senere pension for lønmodtagere. De 
hundrede tusinder af ledige danskere 
og millioner af ledige europæere slår 
ikke til, må man forstå.

Men hvis arbejdskraften er så efter-
tragtet, vil det ud fra principperne om 
udbud og efterspørgsel også bevir-
ke ekstraordinært store lønstigninger 
denne gang. Det vil vi da glæde os til. 
Med mindre altså at dagsordenen fra 
arbejdsgiverne i virkeligheden er en 
anden, såsom at de ønsker et større 
udbud af arbejdskraft som værn mod 
lønstigninger.

Helt sikkert er det, at de lokale lønfor-
handlinger på arbejdspladsen ikke har 
givet lønmodtagerne rimelige lønstig-
ninger de senere år. 

Derfor er der råd til en god overens-
komst i 2020. En overenskomst, hvor 
lønmodtagerne får deres rimelige 
andel af kagen. Hvor en større selvbe-
stemmelse i arbejdslivet sikres. Og hvor 
vi også har fokus på at udbrede over-
enskomsterne til flere.

HK it, medie & industri 
Hovedstaden – kort fortalt 
Vores medlemmer arbejder på virksomheder, der ligger 
i en af de 29 kommuner i hoved stadsregionen. Medlem-
merne er ansat i indu strivirksomheder, herunder i me-
dicinalindustrien, på it-virksomheder og  inden for den 
grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til tryk-
kerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand, 
Peter Jacques Jensen, 26 medarbejdere, som er klar til at 
bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. 

Find afdelingens med arbejdere på www.imi.hk.dk

Helt sikkert er det, at de 
lokale lønforhandlinger 
på arbejdspladsen ikke 
har givet lønmodtager-
ne rimelige lønstignin-

ger de senere år. 
Peter Jacques Jensen

peter.jacques.jensen@hk.dk

Tryksag
5041-0806
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4  KORT & GODT 

 Korte nyheder, tal og indblik fra HK 
it, medie & industri Hovedstaden.

6  FÅR 223.000 KR.  
I ERSTATNING

Karin Jønsson blev holdt ude af overens-
komsten på sin arbejdsplads. Nu får hun 
erstatning, og dommen kan få betydning 
for flere.

8  SUSAN VIL STYRE DEN  
DIGITALE UDVIKLING

Susan Sunekær deltager i kursusforløbet 
»Digital Forandringsagent« for at tage 
styringen på en udvikling, hun selv er 
blevet kørt over af. 

10  DRAGEBYGNING OG  
GARDINMAGERI 

Sofie Holm Larsen tog på usædvanlig 
efteruddannelse i Kina, hvor hun stude-
rede drager og skabte fire silkegardiner. 
Alligevel havde hun et jordnært udbytte 
med hjem til sit daglige arbejde på 
Dagbladet Information.

14  OK20: FØRSTEPRIORITE-
TEN ER MERE I LØN

HK Privat har udvalgt tre hovedkrav til de 
kommende overenskomstforhandlinger. 
Se kravene, og få styr på forløbet.

16  [DET VI LAVER]  
AQUAPORIN 

Laborant Erica Lundqvist Key arbejder 
med at udvikle membraner til vandrens-
ning hos Aquaporin i Kongens Lyngby 
– og med at redde verden i samme 
ombæring.

19  KURSER, MØDER OG  
ARRANGEMENTER

Se, hvad der er på tapetet i HK it, medie 
& industri Hovedstadens klubber, og 
hvem der er valgt som nye arbejdsmiljø-
repræsentanter.

20  BAGSIDEN
 HK’s lønforsikring er kollektiv 

og derfor utrolig lav i pris for den enkelte. 
Vi har kigget lidt på, hvad det betyder i 
det store billede.

Som sekretær er jeg 
en truet art. Så jeg er 
nødt til at følge med 

udviklingen.

– Susan Sunekær, deltager 
i kursusforløbet »Digital 

Forandringsagent«.

6 223.000 KR.  
I ERSTATNING TIL KARIN

Karin Jønsson blev uretmæssigt skrevet 
ud af overenskomsten på sin arbejds-
plads. Nu har Arbejdsretten afgjort, at 
hun skal have erstatning. Dommen kan få 
betydning for flere medlemmer.

8  SUSAN VIL VÆRE DIGITAL 
FORANDRINGSAGENT

Susan Sunekær mistede sit sekretærjob, 
fordi hendes arbejdsopgaver blev lagt 
over i nye systemer. Nu er hun igang 
med at lære at drive den type forandrin-
ger, der kostede hende jobbet.

14  ERICA ER MED TIL  
AT REDDE VERDEN

Laborant Erica Lundqvist Key føler, hun 
er med til at redde verden gennem sit 
arbejde. Og så kan hun forklare det 
klimavenlige i at sende øl gennem en 
vandrensningsmembran.

»JEG SKAL UD OG VÆRE  
MED PÅ FREMTIDEN« 
LÆS MERE PÅ SIDE 8
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KORT & GODT

NYT NETVÆRK FOR AMBITIØSE 
SOME-ANSVARLIGE
HK starter nu et nyt netværk op for rutinerede SoMe-ansvarlige, der har lyst til at sparre om 
alt fra trends og GDPR til effektmåling på et dybere plan. Måske er det noget for dig?

HK har fået en henvendelse fra So-
Me-ansvarlig Louise Møhl fra KMD, som 
savner et SoMe-netværk med høj faglig-
hed. Et rum for dem, som eksempelvis 
har ambitioner om at dyrke effektmåling 
på et dybere plan end optælling af likes 
eller udmåling af reach. Og ikke mindst 
for dem, som savner at sparre med lige-
sindede i et fortroligt forum.

Louise Møhl synes sådan set selv, at 
hun efter at have arbejdet med socia-
le medier i 5-6 år har godt styr på det 
grundlæggende. Men hun vil gerne et 

skridt videre, og hun vil gerne sparre 
med kolleger, der for eksempel også 
skal forholde sig til GDPR i det daglige 
eller også sidder og bokser med at få 
virksomhedens visuelle identitet til at 
spille på LinkedIn og Facebook.

– Andre må sidde med de samme ud-
fordringer som mig, siger hun.

– Det er jo fjollet at lave alt fra bunden, 
hvis vi for eksempel kunne nedsætte en 
fælles arbejdsgruppe i et netværk eller 
sparre om vores overvejelser og erfarin-
ger. Jeg synes, der findes mange tilbud 
på det grundlæggende niveau, men jeg 
savner et netværk, hvor jeg kan lære og 
få sparring på et mere avanceret plan.

5 BUD PÅ EMNER
Her er nogle af de emner, Louise Møhl 
kunne forestille sig at arbejde med i net-
værket, som altså primært henvender 
sig til social media-ansvarlige med en 
vis erfaring:
• Hvordan bliver man GDPR-compliant 

– ikke blot i sine retningslinjer, men 
også i den lavpraktiske udførsel?

• Hvordan effektmåler man på et plan, 
der giver mening og stikker væsentligt 
dybere end en optælling af likes?

• Hvordan kommer man et skridt videre 
i sin kommunikation, for eksempel ved 
at benytte adfærdsdesign? 

• Hvordan får man kommunikationen 
på SoMe til at spille optimalt sammen 
med sin virksomheds visuelle identitet?

• Hvordan mestrer og udvikler man 
community management?

Netværket vil mødes cirka en gang i kvar-
talet. HK hjælper med opstart og de prak-
tiske rammer, mens det på indholdspla-
net i høj grad vil være brugerdrevet.

VIL DU VÆRE MED?
Kunne det være noget for dig, så send 
en mail med lidt info om dit arbejdsom-
råde og dine ønsker til netværket til  
Maria Sømod Hansen:
maria.soemod.hansen@hk.dk senest 
den 10. december. Vi forventer at kick-
starte netværket i begyndelsen af 2020.

I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger har vi fået tegnet denne lille stribe. I HK glæder vi os nemlig – modsat 
visse andre – super meget til sammen med andre fagforeninger at kæmpe for bedre vilkår for danske lønmodtagere.
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@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

WWW.IMI.HK.DK
IMI@HK.DK

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

KRITIK AF DET FAGLIGE HUS 
SMADRER ALLE REKORDER

Et opslag om et af vores medlem-
mers kritik af »Det Faglige Hus« er 
blevet det suverænt mest populære 
nogensinde på HK it, medie & indu-
stri Hovedstadens Facebookside. 

Vores medlem, Charlotte Cordtz, 
der arbejder som salgssupporter 
på Krak, blev ringet op af en sæl-
ger fra Det Faglige Hus med noget 
af en sang fra de varme lande. Og 
så valgte Charlotte Cordtz at tage 
til genmæle. Først på Det Faglige 
Hus’ Facebookside, hvor hendes 
kritik hurtigt blev slettet »ved en 
fejl«. Herefter på Trustpilot, hvor 
hun endelig fik en undskyldning fra 
Det Faglige Hus. 

Opslaget var ved IMI-bladets 
deadline nået ud til over 15.000 per-
soner, hvilket er mere end fire gange 
så mange som årets næstmest po-
pulære opslag (som tilfældigvis er 
den tegneseriestribe, du kan se på 
modstående side). Se opslaget og 
Charlottes opsang i fuld længde på
facebook.com/imihovedstaden

DEL DIN LØN, OG 
VIND EN IPAD

Tænk, at du kan hjælpe andre med at 
få en mere fair løn. Og tænk, hvis du ikke 
selv får nok i lønningsposen! Hjælp dig 
selv og andre ved at bidrage til HK’s Løn-
statistik på www.hk.dk/oplysloen. 

Vi udarbejder hvert år lønstatistik-
ken til stor glæde for medlemmer, der 
starter i nyt job eller skal til lønsamtale. 
Sidste år fik mere end 70.000 gavn af 
statistikken, og jo flere input vi får, jo 
stærkere bliver den. 

Det tager kun få minutter at deltage, 
og vi behandler naturligvis dine infor-
mationer 100 % fortroligt. Alle, der bi-
drager, er med i konkurrencen om bio-
grafbilletter og en iPad. 

VIND JULEGODTER TIL 
DIG OG DIN AFDELING

I julen tænker vi ekstra meget på vo-
res nærmeste, og det gælder selvføl-
gelig også dem på jobbet! Nu kan du 
snart vinde julegodter ved at dele dine 
gode kollega-øjeblikke med os.

Gør du noget godt for en kollega i ju-
lemåneden – måske en nisseven? Eller 
får du en sød overraskelse fra en kol-
lega? 

Send os et billede af situationen og 
et par ord på 01lam@hk.dk, så delta-
ger du automatisk i vores konkurrence 
om julegodter til dig og din afdeling. 

Vi deler det hele på Facebook (fa-
cebook.com/imihovedstaden), hvor vi 
glæder os til at skabe en dejlig jule-
stemning med betænksomhed, gode 
gerninger – og selvfølgelig masser af 
julegodter.

MERE POST PÅ VEJ 
TIL JUBILARER

Har du været medlem af HK i 25, 40, 
50, 60, 70 eller 75 år, skulle du meget 
gerne have fået en hilsen fra os i løbet af 
året. Nu er der også en invitation på vej, 
og du kan godt sætte kryds i kalenderen 
ved den 18. januar 2020. Her afholder vi 
nemlig den årlige jubilarfrokost i HK Ho-
vedstaden. Medlemmer inden for sam-
me fagområde vil traditionen tro blive 
placeret sammen, så der er masser af er-
faringer og faglighed at være fælles om, 
mens jubilarerne nyder en dejlig frokost.

DELTAG HER: www.hk.dk/oplysloen

Lars Madsen Privat            Adam O.
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ARBEJDSGIVER SKREV KARIN UD AF OVERENSKOMST: 

MÅTTE BETALE OVER 
200.000 KR. I ERSTATNING
Karin Jønsson blev uretmæssigt skrevet ud af overenskomsten på sit job – en skæbne der rammer 
et stigende antal HK’ere. Nu har hun fået oprejsning og en erstatning på 223.000 kr.

D a HR-medarbejder Karin Jønsson blev opsagt 
fra Berlingske Media i 2017, bad hun for god 
ordens skyld HK læse opsigelsen igennem. 

Som sådan var der ikke noget galt med den, men det 
var der til gengæld med hendes ansættelseskontrakt. 
For Karin burde være omfattet af Funktionæroverens-
komsten, men var det ikke.

– Jeg vidste godt, jeg ikke længere havde overens-
komst. Men jeg vidste ikke, hvad det indebar, fortæller 
Karin, som i dag har fået nyt job.

Ved sin ansættelse i Dagbladet BT’s administration 
i 2001 var Karin ellers omfattet af overenskomsten. 
Men året efter fik hun en ny ansættelseskontrakt, hvor 
hendes stillingsbetegnelse var ændret fra assistent til 
administrationsleder. Hendes månedsløn og ugent-
lige arbejdstid blev forhøjet, og ifølge kontrakten 
var ansættelsen nu omfattet af Lederaftalen mellem 

Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedor-
ganisation. 

Gennem de følgende år fik Karin flere gange ny titel. 
Men hun havde aldrig reelt personaleansvar og ud-
førte ikke egentlige ledelsesopgaver. Hendes arbejds-
opgaver var af koordinerende, administrativ karakter 
såsom kalenderstyring, statussamtaler, vagtplaner og 
lønindberetning for redaktionen.

VÆRDIFULDE MAILS
Halvandet år senere står Karin over for sin tidligere 
arbejdsgiver i Arbejdsretten. Forud er gået et langt 
forløb, hvor parterne har forsøgt at finde en løsning 
sammen. Men Berlingske Media holder fast i, at de 
var i deres gode ret til at skrive Karin ud af overens-
komsten, da hun fik ny titel og ansættelseskontrakt. 
HK hævder derimod, at Karin hele vejen har udført 

Lars Madsen

Morten Rode

Karin Jønsson 
(th.) sammen 

med Berlingske-
tillidsrepræsentant 

Katrine Gundel 
Harmens, som har været 
ved Karins side gennem 
hele processen og også 
vidnede i Arbejdsretten.

IMI-BLADET6



almindeligt administrativt arbejde og 
burde være omfattet af funktionærove-
renskomsten.

Seancen i Arbejdsretten bliver ikke 
nogen ubetinget rar oplevelse. Blandt 
andet må Karin sidde og høre sin tidli-
gere chef fortælle, at hun ikke var dyg-
tig til sit arbejde.

– Nu havde jeg arbejdet der i 16 år. Så 
er det da lidt sjovt, at jeg skal sidde og 
få at vide i Arbejdsretten, at jeg ikke var 
dygtig nok, siger hun.

Arbejdsgiversiden argumenterer for, 
at Karin har været en særligt betroet 
medarbejder med kendskab til fortroli-
ge oplysninger. Hun har enkelte gange 
deltaget i ledermøder som referent, 
hun har stået for at registrere sygefra-
vær, hun har haft fortrolig viden om syg-
dom, stress og kommende fyringsrun-
der, og hun har en kort overgang haft 
personaleansvaret for to bude.

Undervejs har Karin til gengæld gra-
vet en masse dokumentation frem, som 
viser, at hun ikke udførte ledelsesopga-
ver.

– Jeg er ret god til at gemme mails. 
Også fra mine ledere. Så jeg fandt ting, 
der kunne modbevise, at jeg havde le-
delsesansvar. For eksempel en mail fra 
en leder om ansvarsfordelingen i afde-
lingen, hvor teamlederen blev nævnt 
med navn. Og det var altså ikke mig, 
men en der hed Charlotte, siger hun.

RART AT MEDVIRKE TIL DOM
Tillidsrepræsentant Katrine Gundel 
Harmens har været ved Karins side 
hele vejen og både støttet hende og 
underbygget hendes version af forlø-
bet. I retten kan hun bevidne, at Karin 
hverken var specielt højtlønnet eller 
blev honoreret med særlige goder. 
For Katrine er sagen også vigtig – som 
tillidsrepræsentant kender hun nemlig 
til flere tilfælde, hvor ansatte forsøges 
holdt uden for overenskomsten.

Dommen falder den 19. september 
2019, hvor arbejdsretten fastslår, at Ka-
rins ansættelse ikke kunne holdes uden 
for Funktionæroverenskomsten. Karin 
har krav på at blive stillet som efter over-

enskomsten, og Berlingske Media bliver 
derfor dømt til at betale hende knap 
167.000 kr. + procesrenter. Dette dæk-
ker fem års pensionsindbetaling og frit-
valgslønkonto. 

I dommen lægger Arbejdsretten vægt 
på, at det er det faktiske arbejde og ikke 
stillingsbeskrivelsen, der skal vurderes 
ud fra. At Karin i kraft af sit administrative 
arbejde er blevet bekendt med fortroli-
ge oplysninger om andre medarbejde-
res personlige forhold eller forretnings-
mæssige hemmeligheder medfører ikke 
i sig selv, at hun har udført hverv af særlig 
fortrolig karakter, som kunne undtage 
hende fra overenskomsten.

Det er dette principielle aspekt, der 
er det vigtigste for Karin, da hun fortæl-
ler sin historie til IMI-bladet. 

– Selvfølgelig er pengene rare. Men 
det var ikke derfor, jeg gjorde det, siger 
hun. 

– Jeg synes bare, det er rart at være 
med til, at der nu er kommet en dom 
på, at det er forkert, det der bliver gjort 
med overenskomsterne.

FAGLIG CHEF AASE LOHMANN: 

DERFOR ER DOMMEN VIGTIG
Hvorfor er dommen interessant? 
Dommen viser, at man ikke bare kan skri-
ve HK’ere ud af overenskomsten ved at 
give dem en ny titel og stillingsbetegnel-
se. Vi oplever et konstant pres på over-
enskomsternes dækningsområde og et 
stigende ønske fra arbejdsgiverne om at 
holde almindelige HK-funktioner ude af 
overenskomsten. HK’s dækningsområde 
er dynamisk og aftalt på en sådan måde, 
at det følger med HK’ernes udvikling, og 
det er det, vi kæmper for at fastholde. 
Uddannelsesniveauet blandt vores med-
lemmer er stigende, og det samme er 
kompleksiteten i arbejdsfunktionerne.

Hvad betyder dommen 
for andre HK’ere? 
Vi har fået medhold i, at man i kraft 
af sit administrative arbejde kan blive 

bekendt med fortrolige oplysninger 
om andre medarbejderes personlige 
forhold eller forretningsmæssige hem-
meligheder, uden at det i sig selv med-
fører, at man udfører arbejde af særlig 
fortrolig karakter og derfor kan holdes 
ude af overenskomsten. At medarbej-
deren får eller kan få fortrolige oplys-
ninger er netop et argument, vi ofte 
hører i forbindelse med, at man øn-
sker at holde HR-medarbejdere, eller 
medarbejdere der arbejder tæt på den 
øverste ledelse, ude af overenskom-
sten. I forhold til andre arbejdsfunkti-
oner kan vi bruge dommens tilgang til 
fortolkning af, hvad der kræves for at 
kunne holdes ude af overenskomsten. 
Der skal være tale om interessekon-
flikt, og det skal være driftsmæssigt 
begrundet.

Hvad er problemet i at blive skrevet 
ud af overenskomsten, hvis med-
arbejderen får mere i lønposen og 
måske også flere andre goder?
Når man er ansat på en overenskomst, 
så er de goder, rettigheder og mulig-
heder, der er i overenskomsten, sikret 
mod forringelser. Sjette ferieuge, frit-
valgslønkonto, fuld løn under barsel, 
ret til uddannelse, ret til tillidsrepræ-
sentant med mere. Hvis man er indi-
viduelt ansat, kan arbejdsgiver æn-
dre vilkårene med opsigelsesvarslets 
længde. Uden overenskomst er der 
ikke den samme beskyttelse af vilkå-
rene.

223.000KR.SÅ MEGET ENDTE KARIN  JØNSSON MED AT FÅ TIL- KENDT I ERSTATNING  (INKL. PROCESRENTER)
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»JEG SKAL UD OG VÆRE 
MED PÅ FREMTIDEN«
Kunne det være dig som HK’er, der driver din virksomheds digitale udvikling? Svaret 
er ja da, og på kursusforløbet »Digital Forandringsagent« kan du lære hvordan.

D a Susan Sunekær kort efter at have mistet sit 
sekretærjob blev opmærksom på HK-kursus-
forløbet »Digital Forandringsagent«, tænkte 

hun straks: 
»Dét her er min fremtid!«
Det fortæller hun allerede over telefonen, inden vi af-

taler at mødes til et interview på Susans bopæl i Farum. 
Og da vi et par uger senere sidder dér ved Susans 

spisebord over kaffe og kage – for det er nemlig Su-
sans 58-års fødselsdag – uddyber hun:

– Jeg går jo selv og siger, at jeg som traditionel se-
kretær er en truet art. Så jeg er nødt til at følge med 
udviklingen.

KOLLEGAER ER OGSÅ KUNDER
Kursusforløbet »Digital Forandringsagent« går ud på at 
lære, hvordan man driver digitale forandringsproces-
ser på sin arbejdsplads. Det henvender sig primært til 
HK’ere med kundekontakt i små og mellemstore virk-

somheder, og dagen forinden har Susan deltaget i det 
tredje modul ud af fem.

Susan passer dog ikke helt på målgruppen. Hun 
er tidligere i år blevet ledig, da hun sammen med 
fire andre sekretærer mistede sit job hos AJ Vacci-
nes. Hun havde heller ikke decideret kundekontakt 
i jobbet, men hun arbejdede med personaleadmini-
stration og administrerede blandt meget andet det 
interne vaccinationsprogram for kollegaerne.

Og som hun siger: 
– Jeg har altid opfattet mine kollegaer som kunder. 

Desuden ved jeg jo heller ikke, hvad jeg kommer til at 
arbejde med nu.

Og så er der den krølle på det, at Susan og hendes 
opsagte kollegaer netop mistede deres job, fordi væ-
sentlige dele af deres arbejde blev lagt over i andre 
systemer. De blev med andre ord ofre for den type 
forandringer, Susan nu selv går på kursus for at lære 
at drive.

Lars Madsen

Morten Rode

Susan Sunekær gør en indsats for at få 
kompetencerne til at være med til at drive den 

digitale udvikling – i stedet for at blive offer for den.
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– Kurset handler grundlæggende om, 
at man tager en proces og ser, om man 
kan digitalisere den. Og dét er jo min 
fremtid, som jeg ser det. For sekretærens 
traditionelle opgaver digitaliseres og 
automatiseres. Men man nedlægger jo 
ikke bare funktionerne fuldstændig, der 
skal også stadig være nogle til at »masse-
re« systemet. Det var derfor, jeg meldte 
mig. Nu skal jeg ligesom ud og være med 
på fremtiden. Det skulle jeg selvfølgelig 
også før. Men der havde jeg så travlt, at 
jeg ikke havde overskud til uddannelse.

BRUGER DET ALLEREDE
På kursusforløbet har Susan indtil videre 
lært om digital kundeservice og om kort-
lægning, brug og sikring af data. Delta-
gerne skal også løbende arbejde på et 

projekt med udgangspunkt i deres egen 
virkelighed, og Susan har valgt at arbejde 
med et teoretisk projekt – nemlig digita-
liseringen af det vaccinationsprogram, 
hun administrerede hos AJ Vaccines.

– Min forventning er, at jeg efter kurset 
vil være i stand til at komme med digi-
tale løsningsforslag på eksempelvis »mit 
eget« vaccinationsprogram. Jeg regner 
med at lære, hvad der findes af digitale 

muligheder, siger hun og fortæller, at 
hun allerede bruger kurset  i sin jobsøg-
ning.

– Når jeg skriver ansøgninger, fortæl-
ler jeg, at jeg for at videreudvikle mig 
er ved at tage det her kursusforløb som 
Digital Forandringsagent. Jeg gør det 
for at nævne, at jeg er med på det nye-
ste og åben over for udviklingen.

Susan synes faktisk, at det giver rig-
tig god mening, at det netop er sådan 
en som hende, der skal være med til at 
drive digitale udviklingsprocesser på 
arbejdspladsen.

– HK’eren har jo indgående kendskab til 
de processer, det handler om, siger hun.

– Jeg vil absolut anbefale andre at 
tage det her kursus. For det giver en 
indsigt i, hvor vi er på vej hen. 

DIGITAL FORANDRINGSAGENT
»Digital Forandringsagent« er et kursusforløb, som klæder dig på til at drive 
din virksomheds digitale udvikling. To nye hold starter op i januar 

Kursusforløbet henvender sig overvejende til dig, der 
arbejder på en mindre eller mellemstor virksomhed, da 
disse ofte har et uudnyttet digitalt potentiale.

Som Digital Forandringsagent undersøger og be-
skriver du virksomhedens muligheder for at skabe 
værdi og optimere forretningsprocesser ved hjælp af 
digitalisering, og du får indblik i, hvilke forbedringer du 
og din virksomhed kan foretage.

5 X 3 TIMER
Kursusforløbet består af fem moduler af tre timers va-
righed.

Efter de fem moduler har du lavet en plan for, hvor-
dan du kan skabe vækst og gøre din virksomhed mere 
effektiv ved at anvende digitale værktøjer. 

Som Digital Forandringsagent står du stærkere, når 
du skal navigere i den digitale transformation af din 
virksomhed, og du får redskaberne til at kunne bidra-
ge til vækst, organisering af interne arbejdsgange og 
kommunikation med kunder og partnere. 
Helt konkret giver kursusforløbet dig redskaber til at 
strukturere og optimere interne arbejdsgange, beher-

ske og begå dig på diverse digitale platforme, bidrage 
til at skabe vækst i virksomheden, øge synligheden on-
line samt forstå og anvende data om din virksomheds 
kunder.

Forløbet er udviklet af Google i samarbejde med 
HK og IVÆKST.

NYE KURSUSFORLØB I JANUAR
I HK Hovedstaden er der allerede planlagt to forløb 
mere med start i januar, som du kan nå at melde dig til:

START 13. JANUAR
Formiddagshold med moduler fra kl. 09-12.
START 15. JANUAR
Aftenhold med moduler fra kl. 17-20. 

LÆS MERE OG TILMELD DIG
www.digitalforandringsagent.dk 

www.hk.dk/kalender

Som sekretær er 
jeg en truet art.
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EFTERUDDANNELSE 
MED DRAGER & 
SILKEGARDINER

Lars Madsen Yihang Cai
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Grafisk designer og illustrator Sofie Holm Larsen har været på en meget 
anderledes efteruddannelse i Kina, hvor hun skulle arbejde efter tradi-
tionelle kinesiske designtraditioner. Det har fået indflydelse på hendes 
daglige arbejde ved en computerskærm i indre København – og styrket 
dialogen med hendes chef om karriere og udvikling.

I april i år rejste grafisk designer og 
illustrator Sofie Holm Larsen til Kina 
for at tage en usædvanlig form for 

efteruddannelse.
Sofie, som til daglig arbejder på 

Dagbladet Information, havde fået til-
bud om at være gæstedesigner på et 
designbibliotek i en lille landsby, hvor 
hun skulle skabe et designprojekt. Ene-
ste krav var, at det skulle trække tråde til 
en eller flere af Kinas designtraditioner.

Sofies valg faldt på at arbejde med 
den kinesiske drage. Hun studerede 
den historiske brug af drager i Kina, 
satte sig ind i farve- og figursymbo-
lik, tog på dragefestival og besøgt en 
dragemager. Til sidst besluttede hun, 
at hendes projekt skulle være en serie 
silkegardiner med folder inspireret af 
kinesiske papirdrager og motiver inspi-
reret af hendes egne oplevelser i Kina.

Da hendes ophold sluttede, var der 
ikke noget, der hed et kursusbevis. Til 
gengæld stod hun med fire håndma-
lede silkegardiner, som nu er udstillet 
i Kina. Og her trænger et spørgsmål sig 
på: Hvad får en dansk dagbladslayouter 
fra Nørrebro ud af et så anderledes ef-
teruddannelsesforløb? 

Dét opsøgte vi Sofie for at få nogle 
svar på.

AVIS PÅ DEN ANDEN LED
Da IMI-bladet møder Sofie på Dagbladet 
Information nogle måneder efter hen-
des Kinatur, er silkepapir og bambus- 
pinde skiftet ud med computerskærme, 
Adobe-pakken og Wacom board. 

Kina er på mange måder langt væk, 
men ikke ude af sind. For oplevelsen på 
designbiblioteket har sat sine aftryk på 
Sofies arbejdsliv i dag.

– Jeg folder selvfølgelig ikke avisen 
som en drage, ler Sofie.

– Men en af de ting, jeg har tænkt over, 
siden jeg kom hjem, er, at jeg godt må 
prøve at gå lidt anderledes til layoutet. 

For eksempel bragte vi for nylig en tekst 
om Istanbul, der var meget centreret om 
Arabernes Tårn (en natklub, red.). Her 
vendte vi avisen om og layoutede den 
på den anden led, så vi kunne tegne et 
højt tårn i den ene side. Det er spæn-
dende at undersøge, hvad der sker, når 
vi vender siderne om. Hvornår skal man 
gøre det, og hvornår ikke?

– Det er sådan et perspektiv, man 
kan få, når man tager væk. Det, der er 
selvfølgeligt herhjemme, er det ikke 
nødvendigvis et andet sted. Og når jeg 
gør, som jeg plejer, prøver jeg at huske 
at spørge mig selv om, hvorfor det lige 
er sådan, jeg gør tingene. 

TID ER EN SVÆR STØRRELSE
En anden ting, Sofie nævner, er tempo-
et. Da hun i Kina fremviste eksempler 
på sit arbejde for Information, blev hun 
mødt af overraskelse over, hvor hurtigt 
hun er vant til at arbejde.

– De kunne blive meget overraskede 
over, hvor kort tid jeg havde haft til at 
lave en opgave. Det har jeg taget med 
mig hjem. Nogle gange er travlheden 
bare et vilkår, men andre gange kan jeg 
godt spørge: Skal det laves så hurtigt, 
eller er det noget, vi kan gå lidt mere 

EFTERUDDANNELSE 
MED DRAGER & 
SILKEGARDINER

Når jeg gør, som 
jeg plejer, prøver 

jeg at huske at 
spørge mig selv 
om, hvorfor det 

lige er sådan, jeg 
gør tingene.

Grafisk designer og 
illustrator Sofie Holm 

Larsen prøveflyver en 
selvbygget drage på sin 
efteruddannelse i Kina.
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i dybden med? Det er også en dialog, jeg har taget 
med min chef. Så han er opmærksom på, at det er vig-
tigt for mig at have nogle lidt større projekter. Jeg tror, 
mit ønske om at ville til Kina også var et udtryk for, at 
det er noget, jeg lidt har savnet. 

– Helt lavpraktisk er jeg også begyndt at prioritere at 
arbejde hjemme nogle gange. Af og til har vi ekster-
ne kunder, lige nu for eksempel et økologisk bryghus 
som jeg designer nyt logo og etiketter for. Det har jeg 
siddet hjemme og lavet i fire timer her til formiddag. 
Det er enormt svært at gøre, fordi jeg ved, hvor meget 
vi skal nå herinde. Men jeg er blevet bedre til det efter 
Kina, fordi jeg kunne se, da jeg var af sted, hvor sinds-
sygt effektiv jeg kan være, hvis jeg får lov til at gå ind 
i en arbejdsboble. Sådan har de fleste det nok.

DET FØRSTE, SVÆRE SKRIDT
Selv om Sofie elsker at rejse, og selv om hun var be-
æret over at være blandt de meget få, der bliver 
inviteret til at arbejde på det kinesiske de-
signbibliotek, var beslutningen om at 
tage til Kina ikke helt nem. 

– Jeg er sindssygt glad for at ar-
bejde på Information, og vi har 
virkelig travlt. Så jeg var lidt be-
kymret for at gå glip af en mas-
se. Det snakkede min chef og 
jeg meget om. Og han var ret 
god til at sige til mig, at det her 
faktisk var endnu vigtigere, fordi 
det ville give mig et helt andet per-
spektiv på mange ting. Selv om jeg 
ikke har været på Information så mange 
år endnu, har jeg været ansat her, lige siden jeg 
blev færdiguddannet. Så der var også en pointe i bare 
at komme ud og få næsen helt op fra dagligdagen.

Rejsen til Kina endte med at vare halvanden måned: 
en uge i Beijing, en måned på designbiblioteket og til 
sidst en uge i Shanghai. Rent praktisk sammensatte 
Sofie turen af ferie fra to ferieår. To af ugerne kunne 
hun via sin overenskomst få regnet som efteruddan-
nelse. Desuden blev der ansat en deltidsvikar til at 
dække nogle af hendes arbejdsopgaver, mens hun 
var væk.

– Jeg tænkte meget over det med at bruge så me-
get af min ferie på det, siger Sofie.

– Jeg var ret spændt på, om jeg ville være helt flad, 
når jeg kom hjem, fordi det var så intenst. Så det var 
en ret vigtig del af mit regnestykke, at der stadig skulle 
være ferie tilbage til senere. Jeg har holdt lidt kortere 
sommerferie, end hvad jeg normalt ville gøre, men jeg 
har holdt sommerferie.

KARRIERE OG MULIGHEDER
Et uventet udbytte af efteruddannelsen har været, at 
Sofie nu har en tættere og mere systematisk dialog 
med sin chef om karriere. Det har vist sig at være en 
naturlig fortsættelse af de samtaler, hun havde med 
ham om, hvorvidt hun skulle tage af sted. 

– Mens jeg var i Kina, kunne jeg godt tænke, at jeg 
jager mange ting i mit arbejdsliv herhjemme. Jeg har 
travlt med mange ting, jeg gerne vil opnå og være en 
del af, siger hun.

– Jeg vil gerne være bare en lille smule mere tål-
modig nogle gange. Måske kan vi ikke nå alt, måske 
skal vi prioritere? Nogle dage er jeg bedre til det end 
andre. Jeg har også i mange år tænkt, at jeg virkelig 
gerne vil undervise. Det går jeg og brygger lidt på nu, 
og det ligger mig ikke fjernt at tale med min chef om, 
hvorvidt det ville være realistisk at gøre, samtidig med 
at jeg arbejder her. 

– Og så tror jeg også, Kina har givet mig en større 
faglig selvsikkerhed, fortsætter Sofie og skærer 

en lille grimasse over det ord, der lige er 
undsluppet hendes mund. 

– Selvsikkerhed … ja, det er et 
lidt irriterende ord. Men her på 

Information er jeg jo vant til, at 
historien altid er undfanget et 
andet sted. Det er aldrig mig, 
der kommer med den. I Kina 
skulle jeg selv finde på, hvad 
det var for en historie, jeg gerne 

ville fortælle, og hvordan jeg ville 
fortælle den. Det var mit projekt, 

mig der fandt på det – og sådan tror 
jeg også, jeg har det med hele rejsen. Jeg 

har fået rigtig meget opbakning og hjælp her-
indefra. Men for mig er det også en succes, at jeg selv 
har handlet på det. 

Under et besøg 
hos dragemager 
Cheng Shi Fu fik 
Sofie mulighed 
for at bygge sin 
egen drage på 
traditionel vis.

Jeg tror også,  
Kina har givet mig  

en større faglig 
selvsikkerhed.
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VIGTIGT AT DELE MED KOLLEGERNE
Efter sin hjemkomst har Sofie Holm Larsen holdt fore-
drag for sine kolleger om opholdet i Kina. Det har været 
vigtigt for hende at fortælle, hvad det er for en rejse, 
hun har været på – af flere årsager. 

– Personligt ville jeg gerne vise, at jeg også kan arbej-
de på en anden måde. I et andet tempo, og hvor jeg 
forholder mig til et koncept på en helt anden vis. Og så 
synes jeg, det er vigtigt at være med til at vise, at vores 
arbejdsplads kan imødekomme, at det måske ikke er 
alt, vi medarbejdere kan udfolde herinde. Men det kan 
vi så få mulighed for at gøre andre steder, siger hun.

– Jeg synes, en arbejdsplads har en forpligtelse til 
at efteruddanne sine ansatte, så man udvikler sig per-
sonligt, men også så man har mulighed for at klare sig 
i andet job. Som ansat har man omvendt et ansvar på 
den måde, at hvis vi gerne vil udvikle virksomheden, er 
vi også nødt til at få noget efter- og videreuddannelse. 

VI SKAL VISE HINANDEN VEJEN
Sofie er tillidsrepræsentant for HK’erne på Information 
og ville gerne være med til at vise det gode eksempel.

– Hvis vi gerne vil være gode til at tage på efterud-
dannelse, er vi nødt til at fortælle hinanden om vores 
erfaringer og oplevelser, så det ikke bliver så fjernt. 
Hvad vil det sige at være på efteruddannelse, og hvad 
har man lært? Det kan også være svært bare at få taget 
sig sammen til at komme af sted. Det kunne jeg se på 

mig selv: Der gik noget tid, fra jeg var blevet inviteret, 
og til jeg rent faktisk prioriterede muligheden. Jeg tror 
ret grundlæggende på, at hvis ens kollega har gjort 
noget og fortæller om det, så er man mere tilbøjelig 
til at gøre det selv, siger hun og fortæller, at turen til 
Kina også har været lidt af en øjenåbner:

– I min studietid har jeg rejst meget og studeret 
i andre lande, blandt andet har jeg været i Canada og 
Sydkorea, og jeg elskede det. Det har været så fedt for 
mig at finde ud af, at det er noget, man også kan tage 
med ind i sit arbejdsliv. Selv i noget så umoderne, men 
fantastisk som en fastansættelse, kan man få plads til 
sådan noget. Efteruddannelse er meget mere, end 
hvad man lige kan se i et kursuskatalog. I hvert fald 
hvis man er privilegeret og kæmper for det.

Sofie kreerede 
fire silkegardiner, 
som hun siden 
har doneret til 
det kinesiske 
designbibliotek. 
På billedet 
øverst er hun 
i gang med at 
håndmale et af 
dem – inspireret 
af en historie, 
hendes assistent 
fortalte om at 
blive båret rundt 
af sin bedstemor 
som barn . På 
det lille billede 
ses to af de 
færdige gardiner 
– foldet i bedste 
dragestil.
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OK20-TOPKRAVET  
ER MERE I LØN 
HK’s topkrav til de forestående overenskomstforhandlinger er mere i løn.  
Tre krav er udvalgt som topprioriteter – blive klogere på dem her.

M ere i løn, kontrol med arbejds-
tiden og overenskomst til alle. 
Sådan lyder de tre primære 

krav, som HK Privat vil kæmpe for ved 
overenskomstforhandlingerne i 2020.

Hovedkravet bliver mere i løn, og det 
skal realiseres i form af en fordobling på 
fritvalgskontoen fra 4 pct. til 8 pct. Den-
ne fordobling vil først og fremmest be-
tyde, at medarbejderne nu også får an-
del i virksomhedernes gode indtjening. 
Dette har ikke overraskende været et af 
de absolut mest gennemgående krav 
fra de mange HK-medlemmer, som har 
budt ind med ønsker til overenskomst-
forhandlingerne.

HK Privat ønsker samtidig en udvidel-
se af de formål, midlerne fra fritvalgs-
lønkontoen kan bruges til. På den måde 
får du som HK’er flere valgmuligheder 
og større frihed i dit arbejdsliv. Ud over 

at midlerne kan udbetales eller over-
føres til pensionsopsparingen, vil HK 
presse på for, at de også skal kunne byt-
tes til fridage eller uddannelsesdage. 

Øget selvbestemmelse og frihed har 
således også været et tydeligt medlem-
sønske.

MERE KONTROL, TAK
En anden topprioritet ved OK20 bliver 
kontrol med arbejdstiden. Kravet ud-
springer af, at mange medlemmer har 
ubekvemme og skæve arbejdstider, 
som ofte er svære at forudse for den en-
kelte, og som kan gøre det vanskeligt at 
få familielivet til at hænge sammen.

HK vil på den baggrund kræve en 
skærpelse af overenskomsternes be-
stemmelser om arbejdstid, herunder 
funktionsløn. Samtidig skal arbejdstid 
på skiftehold og om aftenen og natten 

begrænses – og honoreringen skal som 
udgangspunkt ske med frihed.

PRÆCISERING AF »HK-ARBEJDE«
Endelig vil HK – endnu en gang – presse 
på for, at alle skal have ret til en overens-
komst. Det betyder i praksis en afskaffel-
se af den diskriminerende 50 %-regel, 
som kun rammer privatansatte HK’ere, 
og som betyder, at mindst 50 pct. af de 
ansatte i HK-jobs skal være medlem af 
HK, før HK kan kræve en overenskomst 
på området. Reglen betyder lige nu, at 
flere end 1.000 medlemmer af HK it, me-
die & industri Hovedstaden bliver holdt 
uden for overenskomsten.

Det er også en del af kravet, at HK øn-
sker en udvidelse af dækningsområdet, 
så flere bliver omfattet af overenskom-
sten. Grundlæggende ønsker HK en 
præcisering af, hvad der regnes som 

23. MARTS 2019
HK it, medie & industri 
Hovedstaden tyvstarter 
processen ved afdelin-
gens årlige generalfor-
samling, hvor deltager-
ne laver gruppearbejde 
og både i fællesskab og 
individuelt kan melde 
ind med ønsker til deres 
fagforening. Alle ønsker 
og krav grupperes og 
analyseres efterfølgen-
de og indgår i afdelin-
gens input til overens-
komstforhandlingerne.

1.-17. MAJ
1. maj begynder den 
officielle indsamling af 
overenskomstkrav fra 
HK Privats medlemmer. 
I alt indsamles der ikke 
mindre end 18.897 
overenskomstudsagn. 
I de efterfølgende to 
uger arbejdes der på 
højtryk med at bearbej-
de, samle og prioritere 
de mange udsagn.

3.-4. JUNI
330 tillidsrepræsen-
tanter fra hele landet 
mødes i Kolding for at 
drøfte overenskomstte-
maerne på tværs af de 
forskellige brancher i HK 
Privat. Udgangspunktet 
for drøftelserne er et 
idékatalog baseret på de 
næsten 19.000 overens-
komstudsagn fra HK’s 
medlemmer.

13. AUGUST
Deadline for de man-
ge udsagn og ønsker, 
som indsendes fra 
arbejdspladsklubber, 
tillidsrepræsentant-
netværk, afdelinger, 
branchesektioner og 
landsforeninger.

23. SEPTEMBER
Bestyrelsen i HK Privat udtager 
de endelige krav på vegne af 
alle HK Privats medlemmer. 
Kravene tastes ind i kravs-data-
basen hos CO-industri, som er 
det forhandlingsfællesskab, HK 
Privat indgår i sammen med 
blandt andre 3F og Teknisk 
Landsforbund. De følgende 
måneder pågår et teknisk 
udvalgsarbejde i CO-industri, 
hvor repræsentanter fra både 
lønmodtager- og arbejdsgi-
versiden forbereder forhand-
lingerne.

Lars Madsen

Christina Carlsen
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DECEMBER 
HK Privats konflikt- og 
urafstemningsansvarlige 
samles for at sikre, at 
alt er på plads, inden 
forhandlingerne for alvor 
går i gang i 2020.

JANUAR 2020
Overenskomstforhandlingerne 
begynder omsider. Den første 
overenskomst, som forhandles, 
er Industriens Funktionærove-
renskomst. CO-industri går til 
forhandlingerne med et antal 
hovedkrav, som er udvalgt på 
tværs af de fagforeninger, der er 
med i forhandlingsfællesskabet. 
HK’s krav har forhåbentlig sat 
deres markante aftryk her. I sid-
ste ende er det disse krav, der 
vil være afgørende for, om HK 
kan nikke ja til overenskomstfor-
liget eller ej. 

FEBRUAR 
Forhandlingsresultatet for 
Industriens Funktionær-
overenskomst forventes 
at foreligge. Nu tages der 
for alvor hul på de mindre 
landsoverenskomster, som 
vil bruge resultatet fra Indu-
striens Funktionæroverens-
komst som rettesnor. 

MARTS/APRIL 
Afhængigt af forhandlingsresultaterne 
forberedes nu enten konflikt eller uraf-
stemning. Når alle overenskomster er for-
handlet på plads, skal medlemmerne fra 
de berørte fagforbund til stemmeurner-
ne. Det er det samlede overenskomst- 
resultat, der tæller. Så hvis et samlet 
flertal stemmer ja til deres overenskomst, 
går alle overenskomster igennem. 
Efterfølgende vil alle virksomheder, der 
følger en landsdækkende overenskomst, 
modtage brev om indholdet af de nye 
overenskomster. Overenskomsterne 
træder i kraft med tilbagevirkende kraft, 
hvilket vil sige pr. 1. marts 2020.

»VORES MEDLEMMER  
ER I MEGET HØJ GRAD  
BLEVET HØRT«
HK Privats endelige krav afspejler meget præcist de ønsker, som 
medlemmerne af HK it, medie & industri Hovedstaden har meldt 
ind med i løbet af 2019. Det fortæller afdelingens formand, Peter 
Jacques Jensen

Mere i løn, bedre muligheder for selv at prioritere mellem goderne, bedre 
forhold for medlemmer med skæve arbejdstider og overenskomst for alle.

Når man løber listen med HK’s officielle krav til OK20 igennem, flugter 
den nærmest 1:1 med de ønsker, medlemmerne af HK it, medie & industri 
Hovedstaden har udtrykt i løbet af året.

– Jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om et væsentligt krav fra vores 
medlemmers side, som ikke er kommet med, siger Peter Jacques Jensen.

– Vi har arbejdet meget målrettet på, at så mange medlemmer som muligt 
har fået lyst til og mulighed for at spille ind med deres ønsker og krav til over-
enskomstforhandlingerne. Faktisk gik vi i gang før resten af HK, da vi brugte 
en stor del af afdelingens generalforsamling i marts på at inddrage delta-
gerne og få dem til at formulere krav og ønsker. Afdelingen har siden fulgt 
op med virksomhedskampagner og alt i alt hørt fra over 1.100 medlemmer.

– At vi har gjort en dyd ud af at diskutere overenskomstforhandlingerne 
i så mange sammenhænge betyder i sidste ende, at vi har været i stand 
til at aflevere nogle trykprøvede og gennemarbejdede krav, siger Peter 
Jacques Jensen.

HK-arbejde og dermed er dækket af 
HK’s overenskomster. Det er ikke mindst 
vigtigt i en tid, hvor HK’ere bliver bedre 
og bedre uddannet.

Disse tre krav vil altså være omdrej-
ningspunkt for HK Privats overens-
komstforhandlinger. Herudover er der 
en lang række temaer, HK også ønsker 
at diskutere. Her er nogle af dem – i ik-
ke-prioriteret rækkefølge. 
• Lettere adgang til efter- og videreud-

dannelse
• Bedre beskyttelse af tillidsrepræsen-

tanter, arbejdsmiljørepræsentanter 
og deres stedfortrædere

• Udvidet adgang til barsel og mere 
ligestilling

• Udvidet frihed ved børns sygdom og 
hospitalsindlæggelse

• Mulighed for flere uddannelsesuger 
i forbindelse med opsigelse. 
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Erica Lundqvist Key skiller sig ud på laboratoriet, når hun ifører sig sin chefs gamle 
kittel. Kitlen farvede hun pink som en practical joke, og da chefens rolle kort efter blev 

flyttet fra laboratoriet, og kitlen bare hang og samlede støv, overtog hun den selv.IMI-BLADET16 IMI-BLADET16



Navn: Erica Lundqvist Key
Jobtitel: Laboratory officer 
Ansat siden: 2015

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Kongens Lyngby
Ansatte:  Cirka 90
Overenskomst:  Industriens Funktionæroverenskomst
Tillidsrepræsentant:  Nej

HK it, medie & 
industri Hoved-
stadens med-
lemmer arbejder 
på mere end 
3.000 forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
snakker vi med 
et medlem om, 
hvad ved-
kommendes 
arbejdsplads 
producerer, og 
hvad medlem-
mets rolle er. 

SERIE: DET VI LAVER

AQUAPORIN
Erica Lundqvist Key føler, hun i sit daglige arbejde som laborant på 
Aquaporin i Kongens Lyngby er med til at redde verden.

I LAVER MEMBRANER TIL VANDRENSNING 
– HVORDAN BRUGES DE HELT PRÆCIST?
Vi arbejder med rensning af alt fra saltvand til vandhane-
vand. Vi arbejder faktisk rigtig meget på at kunne gøre 
vandhanevand drikkeligt overalt. Sådan at du hvor som 
helst i verden kan sætte et af vores filtre på hanen og få 
rent vand ud i stedet for at skulle købe det på flaske. Der 
bliver solgt én million flasker vand i verden hvert eneste 
minut døgnet rundt. Lige nu har vi et ton plastik i havet 
for hver tre tons fisk, men i 2025 regner man med, der 
vil være mere plast end fisk. Så miljømæssigt er det en 
rigtig god idé at rense vandhanevand.

HVAD BETYDER DET FOR DIG?
En af årsagerne til, at jeg valgte laborantuddannelsen, 
var helt klart, at mit arbejde skulle give mening. Og jeg 
føler, at jeg er med til at redde verden ved at lave filtre, 
der kan sørge for, at man ikke skal bruge så meget pla-
stik rundt i verden og for, at vi ikke skal løbe tør for rent 
drikkevand. Det største problem for os mennesker er 
nemlig, at vi er ved at miste vores vand.

HVORDAN SKILLER I JER UD PÅ MARKEDET?
I modsætning til alle andre membranfirmaer inkorpore-
rer vi et protein, som hedder aquaporin, i vores mem-
braner. Aquaporiner findes i alle celler. I træer, blade, 
svampe, mennesker – vi har sindssygt mange i vores 
nyrer. Deres eneste funktion er at transportere vand 
gennem cellemembranen. Aquaporinerne gør sim-
pelthen, at vandet kan komme igennem meget, meget 
hurtigere. Samtidig sørger de for, at det kun er vand, 
der kan komme gennem kanalerne. Det har vi patentet 
på: Det er simpelthen kun os, der kan finde ud af at 
sætte de her proteiner ind på en membran, uden at de 
bliver ødelagt.

HVAD GÅR DIT DAGLIGE ARBEJDE UD PÅ?
Min officielle titel er laboratory officer. Jeg skal sørge 
for, at vi har alle de ting, vi har brug for i laboratori-
et. Og for at de andre laboranter følger de regler, vi 
har. Det er mig, der skælder dem ud, hvis de ikke tager 
deres kittel på, efterlader pulver på vægten eller i det 
hele taget opfører sig uhensigtsmæssigt. Så jeg er lidt 
politibetjenten derinde. Jeg er tilknyttet den del, vi kal-
der application lab, hvor vi finder ud af, inden for hvilke 
brancher vi kan bruge vores membraner, og hvordan vi 
skal gøre det. Noget af det, jeg laver, er at prøve mem-
branerne af på spildevand og madvarer. Jeg havde en 
uge, hvor jeg stod med spildevand den ene dag, øl den 
tredje og whisky den femte.

HVAD HAR DET MED VANDRENSNING AT GØRE?
Vi arbejder på to måder, nemlig med omvendt osmose, 
hvor man bruger tryk til at presse væsken gennem en 
membran, og med naturlig osmose, hvor man lader na-
turens kræfter selv trække vandet gennem membranen. 
Det sidste er en super blid måde at gøre det på, fordi 
du hverken bruger tryk eller varme, og derfor går sådan 
noget som duft og smag ikke tabt. Hvis du for eksempel 
putter øl igennem, får du vand ud på den ene side og 
har en meget koncentreret øl tilbage på den anden. 

MEN HVAD KAN MAN BRUGE DET TIL?
Forestil dig, at du i stedet for en ramme med 24 dåse-
øl køber en lillebitte kasse kapsler. Du sætter en kapsel 
i din ølpressomaskine og trykker på en knap, der tilsæt-
ter kulsyre og vand – og så har du din øl. Forestil dig, 
hvor meget mindre transport på et globalt plan, det vil 
betyde. Vi taler øl, kokosmælk, tomatjuice – flydende 
ting, der har en værdi i at blive opkoncentreret. Man 
kan det ikke helt endnu – men det er en af drømmene. 

Lars Madsen

Morten Rode
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

APFEL
Aktivitetsudvalget for pensionister, efter-
lønnere og ledige www.k-apfel.dk

Alle medlemsmøder onsdag kl. 10.00 
i beboerlokalet, Emdrupvej 23,  
2100 Kbh. Ø

NÆSTE MEDLEMSMØDER
3. december

ARRANGEMENTER
27. november:  Vodkamuseet
6. december:  Julefest

GRAFISK SENIORKLUB
Grafisk Seniorklub er en klub for alle 
seniorer, der i deres arbejdsliv har haft 
tilknytning til en grafisk arbejdsplads. Vi 
holder vores møder i Palmehaven i Dam-
huskroen, anden tirsdag i måneden.

ARRANGEMENTER
Fredag den 13. december
Julefrokost i Den hvide Hest på Bakken, 
billetter kan købes hos Diana Lorentzen.

Tirsdag den 14. januar kl. 11
Første møde i det nye år, vi mødes som 
sædvanlig i Palmehaven og ønsker 
hinanden godt nytår.

Tirsdag den 11. februar kl. 11
Vi får besøg af Guitarkaj, der underhol-
der med musik og komik.

BESTYRELSEN
Formand: Erling Schrøder 
2348 3185 • schrodererling@gmail.com
Næstformand: Diana Lorentzen 
2028 3123 • dianalorentzen@gmail.com
Kasserer: Erik Tofte 
5118 1261 • erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Else Brønnum 
2122 8395 • p-korff@dlgtele.dk

Klubbens hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

NY KONTORELEV I IMI
30-årige Rebecca Maria Klentz Thorslund er ny kontorelev i HK it, medie 
& industri Hovedstaden. Hun kan sagtens se sig selv både fortsætte – 
og udvikle sig – i HK.

Hvordan endte du lige i HK?
Jeg er tidligere salgsassistent og har væ-
ret HK-tillidsrepræsentant i Føtex. Så det 
var meget naturligt for mig at søge efter 
at arbejde i HK. I mit tidligere arbejde 
var jeg glad for de personlige relatio-
ner i kundekontakten og selve det, at 
man skulle være servicemindet – det er 
aspekter, som går igen i mine arbejds-
dage som kontorelev. Jeg føler, at jeg 
har været heldig at få foden indenfor et 
sted, hvor jeg har lyst til at udvikle mig 
både vidt og bredt. Og hvor jeg kan se, 
hvor meget det arbejde, jeg laver, fak-
tisk betyder for medlemmerne. Lige nu 
opretter jeg blandt andet kurser og er 
kontaktperson på det. Vi laver virkelig 
mange kurser og arrangementer, og det 
er faktisk en rigtig stor del af HK. Det tror 
jeg ikke, jeg rigtig havde øje for førhen.

Hvorfor var du tillidsrepræsentant 
i Føtex?
Jeg blev det allerede som 23-årig, og 
det var, fordi jeg godt ville være med til 
at gøre en forskel. Skabe samhørighed 
blandt kollegerne i forhold til, hvordan 
man som ansat så sig selv og i forhold 
til, at vi havde styrke i hinanden, hvis vi 
valgte at stå sammen. Jeg havde for ek-

sempel en ret dejlig sag med en elev, 
der havde fået en dum chef i grøntafde-
lingen. Eleven var på skole, og så ville 
chefen hive ham ind at arbejde i week-
enden uden kompensation. Der kunne 
jeg skride ind og sige, at det kommer 
bare ikke til at ske.

Du har lyst til at udvikle dig i HK – 
tænker du på noget konkret?
Jeg kunne sagtens se mig selv arbejde 
med andre ting i fagforeningen også. 
Organisering synes jeg er super interes-
sant, og der er virkelig noget at kæm-
pe for. Vi ser faldende medlemstal og 
grupper, der ikke kan se, de har brug 
for fællesskabet. Men samtidig skal vi 
fortsat arbejde for de værdier, vi har 
kæmpet os til gennem 100 år, hvis de 
ikke skal falde sammen. De unge har 
brug for at vide, hvad vi gør som fag-
forening. Også vores arbejde med at 
sikre deres jobs på længere sigt gen-
nem udvikling og uddannelse. Jeg kan 
jo se det på mig selv og det, jeg laver: 
Min stilling ændrer sig meget, og det 
er noget af det, HK – i modsætning til 
fagforretningerne – går ind og tager 
hånd om ved at give mig mulighed for 
udvikling og uddannelse.  
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NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER

CHR HANSEN A/S, HØRSHOLM
Rikkelouise Malue Wielje

FMC EUROPEAN INNOVATION 
CENTER
Kate Høybye

SAMPLIX APS
Peter From Søgaard

SENIORKLUBBEN 
I HK INDUSTRI 
HOVEDSTADEN AFD. 1
NÆSTE MEDLEMSMØDER 
25/11 Valby Kulturhus kl. 10.00
Henning Böhms: »Med Sisyfos ombord«. 

9/12  HK Hovedstaden kl. 10.00
Julebanko med juleanretning m.m. 

27/1  Valby Kulturhus kl. 10.00
Foredrag: »Født i Horsens Tugthus«.

ARRANGEMENTER
2/12 Tivolitur
13/2 Keglespil i Grøndal Multicenter

Kontakt vedrørende arrangementer  
og tilmelding:  
Gøther Mathisen 4072 5502  
mail: g@birch-mathisen.dk

KOM OG 
VÆR MED!

FOREDRAG | KURSER | WORKSHOPS 
OG MEGET MERE ...

SAMMEN BLI’R DET SJOVERE
Du kan deltage i kurser og arrange-
menter, hvis du arbejder som bl.a. 
AD-assistent, grafiker, grafisk designer, 
dtp’er og webdesigner.

Vælg Genveje øverst på 
HK’s hjemmeside:  
HK grafisk kommunikation

SE MERE PÅ WWW.HK.DK

KOM OG VÆR MED!

HK GRAFISK KOMMUNIKATION
Grafisk Kommunikation Hovedstaden er en 
brancheklub i HK.

Du kan deltage i kurser og arrangementer,  
hvis du arbejder som bl.a. AD-assistent, grafiker, 
grafisk designer, dtp’er og webdesigner.

Se mere på: www.hk.dk 
Vælg Genveje øverst på HKs hjemmeside  
 ➞ HK grafisk kommunikation

  HK grafisk 
kommunikation
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Søndervej 8 ⬤ 4673 Rødvig Stevns ⬤ www.klinten.dk

KOM VÆK FRA HVERDAGENS STRESS  
 - book og nyd et ”Getaway” ophold på naturskønne Stevns

”Getaway” opholdet inkluderer:
⬤ 2-retters menu eller buffet, efter køkkenchefens valg
⬤ Overnatning i dobbeltværelse
⬤ Lækker morgenbuffet
Pris per person i delt dobbeltværelse: Normalpris kr. 795,00 
Din pris som medlem af HK: 

Kun kr.  645,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 250,00
Tillæg for opgradering til værelse med havudsigt.

Hvorfor nøjes, det bliver billigere jo længere du bliver
Pris per person ved 2 nætter kun kr. 1.190,00
Pris per person ved 3 nætter kun kr. 1.635,00

Som medlem af HK tilbyder vi dig en helt  
speciel pris på vores ”Getaway” ophold,  
og jo længere du bliver jo billigere...

Book dit ophold på mail til: klinten@klinten.dk eller på telefon 5650 6800

Ann_206x138mm_Getaway_HK-bladet.indd   1 10-10-2019   09:37:39

Lars Madsen Morten Rode
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EN RIGTIG FAGFORENING  
TIL SAMME PRIS
Med indførelsen af en kollektive lønforsikring, som alle medlemmer er dækket af,  
er HK Privat pludselig blevet lige så billig som visse andre organisationer.  
Ud over prisen er der dog ikke så meget at sammenligne.

Alle tal er indhentet i oktober 2019 og gælder for en fuldtidsansat, der tjener 37.000 kr. før skat. HK’s lønforsikring 
gælder allerede fra første ledighedsdag, mens medlemmer flere andre steder har 2-4 ugers karens. Den første tid er 
netop den vigtigste, da mange kommer hurtigt i job igen. 

I eksemplet dækker HK’s og Det Faglige Hus’ lønforsikring i 6 måneder, de to andre dækker i op til 12 måneder. Den 
månedlige udbetaling før skat inkl. dagpenge på højeste sats er mellem 27.866 kr. og 30.636 kr. HK’s lønforsikring 
ligger midt i feltet med 29.600 kr. Det er et krav, at du er dagpengeberettiget og har været i ordinær og ustøttet 
beskæftigelse i 12 måneder inden for HK Privats, HK Kommunals eller HK Stats område.

SE DE FULDE  BETINGELSER PÅ
WWW.HK.DK/ LOENFORSIKRING _PRIVAT

HK KRIFA Det Faglige Hus Frie Funktionærer

Kender dit fag ✓ ✗ ✗ ✗
Konfliktstøtte i tilfælde af 

storkonflikt ✓ ✗ ✗ ✗
Forhandler overenskomst 

og lokalaftaler ✓ ✗ ✗ ✗
Udvikler dine 

uddannelsesmuligheder ✓ ✗ ✗ ✗
Kan føre sager i det  
faglige retssystem ✓ ✗ ✗ ✗

Fagforening 442 kr. 69 kr. 69 kr. 65 kr.

A-kasse 495 kr. 485 kr. 476 kr. 479 kr.

Lønforsikring 79 kr. 520 kr. 427 kr. 605 kr.

Samlet for fagforening, 
a-kasse og lønforsikring 1.016 kr. 1.074 kr. 972 kr. 1.149 kr.


