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1. Kompetencer til et digitalt arbejdsliv
Kataloget bygger på et syn på kompetencer som noget praksis- og anvendelsesorienteret, og på
digitale kompetencer som noget, der ikke blot er snævert forbundet med anvendelsen af
teknologien, men som er kompetencer til et arbejdsliv gennemsyret af digitalisering og teknologi.
Med kompetencer til et digitalt arbejdsliv sættes der fokus på de kompetencer, som er forbundet
med at kunne agere meningsfuldt og effektivt i forhold til anvendelsen af digitale løsninger og
platforme, kunne forholde sig konstruktivt, kritisk og kreativt til de digitale teknologier og deres
muligheder og på at kunne forme, berige og udvikle opgaveløsningen ved hjælp af digital teknologi.
Disse kompetencer skal ikke ses som noget, der lever ”ved siden af” og adskilt fra fagligheden, men
som noget, der gerne skal være eller blive dybt integreret i fagligheden, således at teknologi og
faglighed kan udfordre og berige hinanden. I dette perspektiv vil fagligheden ikke komme mindre,
men kun mere i fokus i takt med at digitaliseringen øges. Kompetencer handler i lige så høj grad om
at kunne arbejde med digitalisering som et redskab til at udvikle og forbedre fagligheden og
kvaliteten af processer og services, og til at øge arbejdsglæde og trivsel, som de handler om at gøre
tingene mere effektivt.
Der er ikke nødvendigvis i alle tilfælde tale om ”nye” kompetencer, men i mange tilfælde
kompetencer, som får en anden betydning og toning i en digital hverdag. Det er heller ikke
nødvendigvis kompetencer, alle skal kunne besidde eller mestre i lige høj grad. I hvor høj grad de
enkelte kompetencer er relevante, kommer an på den konkrete faglige kontekst.
I dette katalog ses ”digitale kompetencer” som kombinationen af tre perspektiver på digitalisering:
1. Kompetencer til at kunne anvende digitale teknologier til at løse en given opgave eller problem:

Meningsfuldt og effektivt (i forhold til faglighed, formål, opgavekontekst og de mennesker,
der er involveret).
Gerne i samspil med andre som fx borgere, virksomheder og kolleger (også fra andre
fagområder eller myndigheder).
Sikkert og etisk (i forhold til faglighed, de regler, man skal følge, og de mennesker, man har
med at gøre).
Kritisk og kreativt (i forhold til at anvende de rette redskaber og virkemidler i situationen).

2. Kompetencer til at udvikle fagligheden og den måde, opgaverne løses på i lyset af de digitale
muligheder.

3. Kompetencer til at bidrage med faglig indsigt og viden til udviklingen og implementeringen af
nye digitale løsninger.

Dette indebærer både

kognitive elementer (fx teoretisk viden, begreber, tavs viden),
funktionelle elementer (fx teknisk/manuelle færdigheder) og
interpersonelle elementer (fx sociale færdigheder, evner til at organisere etc.)

Kompetencerne bygger både på og bidrager til at udvikle medarbejdere og lederes holdninger,
værdier, indstillinger og tilgange til arbejdet. Det at lære at mestre noget meningsfuldt i forhold til
løsningen af en opgave bygger på de værdier og på den opfattelse af arbejdet og opgaverne, man
har i forvejen, men påvirker også, hvordan man ser og tænker arbejdet, processerne og
kerneopgaven i fremtiden. Holdninger ændres gennem adfærd og positive erfaringer og ved, at man
får redskaber og kompetencer til at handle. Kataloget har derfor ikke særskilt fokus på at ændre
holdninger eller skabe et ”digitalt mindset”, da udgangspunktet er, at disse skabes gennem den
ændrede praksis, som kompetencerne bidrager til at skabe mulighederne for.
Når man skal målsætte og score kompetencer og planlægge kompetenceudvikling, kan det være
praktisk, som i dette katalog, at bryde det samlede sæt af kompetencer ned i skarpt adskilte
delkompetencer. Men det er vigtigt at have for øje, at kompetencer i praksis ikke er så lette at
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adskille, de er indbyrdes afhængige og overlappende, den enkeltes ”digital” kompetencer er langt
mere end summen af disse de enkelte kompetencer, og der er mange andre væsentlige
kompetencer involveret i at løse arbejdsopgaverne og i at udvikle den måde, man arbejder på. Det
gælder ikke mindst de faglige kompetencer, som er centrale for at løse kerneopgaverne.
Man kan med en vis ret spørge, om det overhovedet giver mening fortsat at tale om ”digitale
kompetencer” som noget adskilt fra ”faglige” og andre kompetencer. Svaret er ja - der er stadig
behov for at italesætte kompetencer omkring digitalisering som noget særligt, så længe det ikke er
blevet integreret i og blevet en naturlig del af fagligheden. Målet er at bidrage til at skabe denne
integration og sammenkobling, så disse kompetencer i højere grad bliver aspekter af fagligheden,
fremfor noget adskilt. Det er derfor vigtigt, at man i arbejdet med at udvikle medarbejdere og
lederes kompetencer til et digitalt arbejdsliv i så høj grad som muligt påbegynder denne
sammenkobling.
Kataloget skal ikke ses som en facitliste, men et dialogredskab til lokalt at afklare, hvilke digitale
kompetencer der er vigtige for det konkrete område/enhed, og hvilke kompetencer man har behov
for at udvikle. Det vil være et fåtal, for hvem alle dimensioner og underdimensioner er relevante, og
for mange områder vil det kun være et subset af kompetencer, der er relevante. Ikke alle behøver at
kunne det samme, i samme omfang, og kataloget stiller ikke i sig selv præcise mål for, i hvor stort
omfang man skal mestre de enkelte kompetencer.
Endelig skal kataloget ikke ses som en endelig liste over de kompetencer, der kunne være relevante
for fremtidens digitale kommune. Kompetencerne er udvalgt, så de dækker så bredt som muligt,
men samtidig stadig har et nogenlunde overskueligt omfang. Det betyder også, at en række mere
fagspecifikke kompetencer er udeladt. De vil dog i langt de fleste tilfælde kunne udledes af og kobles
på nogle af de kompetencedimensioner, som kataloget indeholder.1

2. Kataloget
Kataloget indeholder en række kompetencedimensioner inddelt i del- og underkompetencer.
Kataloget er generisk, det vil sige at det i princippet skal dække digitale kompetencer for alle
medarbejdergrupper. Det betyder, at de enkelte dimensioner er beskrevet relativt bredt og generelt,
at der er dimensioner, som er relevante for nogle, men ikke for andre medarbejdergrupper, og at
der er kompetencer, som nogle medarbejdere ville skulle mestre til fulde, mens andre kan nøjes
med et mere basalt niveau. Det derfor er vigtigt, at beskrivelsen af de enkelte kompetencer tilpasses
de specifikke forhold og behov, der hvor den anvendes. I denne lokale tilpasning kan man blandt
andet definere mere konkrete kompetenceprofiler, der beskriver hvad og hvor meget man skal
kunne i bestemt roller og funktioner (se mere i afsnittet om, hvordan kataloget kan anvendes).

1. Anvendelseskompetencer
Anvendelseskompetencer handler om:

At mestre de digitale løsninger og redskaber i det omfang, det er nødvendigt, for at man kan løse
opgaver korrekt, effektivt og hensigtsmæssigt (brugerkompetencer).
At kunne arbejde effektivt, sikkert og etisk med de data og informationer, der dannes, anvendes
og gives adgang til i forbindelse med løsningen af opgaverne og anvendelsen af de digitale
systemer.

Brugerkompetencer

Brugerkompetencer handler dels om korrekt, effektivt og hensigtsmæssigt at kunne anvende de
programmer, digitale platforme og andet digitalt udstyr, der er nødvendige for at kunne udføre sit
arbejde. For de medarbejdere, der har borger-/virksomhedskontakt som en væsentlig del af deres
arbejde, kan det desuden være vigtigt at kende de løsninger, borgerne og virksomheder skal



4

anvende, så man har et godt udgangspunkt for at forstå de problemer, de måtte have med
teknologien, og for at hjælpe dem med at anvende den.
Mange forskellige løsninger og teknologier kan være vigtige på forskellige fagområder, og nye
versioner kommer hele tiden til. De løsninger og teknologier, der er nævnt, er derfor blot eksempler,
på typer af teknologier som har bred anvendelse. De færreste vil have behov for at mestre dem alle,
og for mange vil der være specifikke løsninger og teknologier, der ikke er nævnt. Det er derfor
vigtigt, at listen over brugerkompetencer tilpasses, så den afsejler de lokale forhold og behov samt
de konkrete systemer og løsninger, man anvender.

Selvstændigt kunne sætte sig i nye programmer /versioner og nye digitale interfaces
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Kunne sætte sig ind i
nye programmer og
løsninger

Kunne anvende metoder, kataloger og
tilgange til at lære nye programmer og
nye versioner af programmet at kende på
egen hånd.

Det kan fx være guides, videoer, e-læringskataloger
etc., som stilles til rådighed af arbejdspladsen, eller
som man selv finder - og ved, hvor man kan finde -
på nettet.

Kunne anvende relevante programmer i hverdagen
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Anvende fagsystemer
& administrative
systemer,
tekstbehandling etc.

Kunne anvende de fagsystemer og
administrative systemer og øvrige
programmer, der er nødvendige for at
kunne løse sine arbejdsopgaver effektivt,
sikkert til at løse opgaverne og
understøtte fagligheden.

Kan omfatte fx registrerings- og
dokumentationsværktøjer, planlægnings- og
opgavestyringssystemer, diagnosticeringsværktøjer,
tekstbehandling, regneark, mailsystemer etc. Hvilke
systemer, der er tale om, varierer fra fagområde til
fagområde.

Anvende
automatiserings-
teknologi

Kunne anvende relevante
automatiseringsteknologier som fx
sagsbehandlingsrobotter og fx bistå med
faglig viden og indsigt ved "oplæringen"
og ved kvalitetskontrol.

Automatisering er på vej på en række områder. Det
gælder ikke kun administrative procedurer, men
også planlægningsopgaver (som fx kørsel eller
vagter), juridiske opgaver og ingeniøropgaver
(omkring bygninger og infrastruktur). Graden af
automatisering og hastigheden, den indføres med,
vil variere fra område til område, men under alle
omstændigheder vil der være behov for
medarbejdere, der kan hjælpe med at beskrive den
optimale opgaveløsning, ”træne” automatiserings-
redskaberne, kvalitetssikre output og i øvrigt forstår
disse systemers muligheder og begrænsninger.

Anvende datadrevne
beslutningsstøtte-
værktøjer

Kunne anvende datadrevne
beslutningsstøtteværktøjer som
hjælpemiddel til at træffe fagligt
funderede beslutninger og afgørelser.

Datadreven beslutningsstøtte vil blive en del af
mange af de digitale løsninger, medarbejderne
bruger i fremtiden. Det handler ikke om, at
systemerne træffer beslutningerne, men om at de
med udgangspunkt i data og mønstre i data,
præsenterer en del af det grundlag, beslutningen
kan træffes på. Medarbejderen skal så kunne bringe
sin faglighed og andre vidensformer, end dem data
repræsenterer, i spil for at vurdere dette grundlag
og træffe beslutningen.

Anvende digitale
samarbejdsværktøjer

Kunne anvende digitale
samarbejdsværktøjer trygt og effektivt
(som fx møder via Lync eller video eller
samarbejde via Aula).

Det bliver stadig mere almindeligt at anvende
digitale samarbejdsredskaber til møder etc., hvor
man før ville være mødtes fysisk. Det kræver viden
om, hvordan man gør dette, både i forhold til
anvendelse af udstyret og i forhold til, hvordan man
får samarbejde, kommunikation og relationer til at
fungere mellem mennesker, der ikke er fysisk
tilstede samtidig, og hvordan man er en god
mødedeltager i sådanne sammenhæng.
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Kende/kunne anvende borger- og virksomhedsrettede løsninger, fx
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Anvende
fællesoffentlige
værktøjer

Kunne anvende fx Digital Post, NemID og
den fællesoffentlige fuldmagtsløsning og
kende de muligheder og udfordringer, de
giver de borgere og virksomheder, man
betjener.

De nævnte værktøjer er centrale for alle voksne
danskeres kontakt med det offentlige.
Medarbejderne bruger dem selv i deres egenskab af
borger, men har man borger-/virksomhedskontakt
som en væsentlig del af sit arbejde, har man også
brug for at forstå, hvordan værktøjerne opleves fra
et borgerperspektiv.

Kende/kunne anvende
hjemmesider/portaler

Kunne anvende egen kommunes
hjemmeside og de fællesoffentlige
portaler, der er relevante for de
målgrupper, man betjener (fx Borger.dk,
Virk.dk, Sundhed.dk).

Kommunens hjemmeside er borgernes primære
indgang til kommunen, og det kan være en god ide
for alle medarbejdere i kommunen fx at vide, hvad
man kan finde der, og hvordan man finder rundt.
Har man borger- eller virksomhedskontakt som en
del af ens arbejde, kan det også være nødvendigt at
kende og kunne finde rundt på de fællesoffentlige
portaler, som er centrale for borgernes interaktion
med det offentlige.

Kende
selvbetjeningsløsninger

Kende de borger- og virksomhedsrettede
selvbetjeningsløsninger, der findes inden
for ens fagområde, og de væsentligste
muligheder og udfordringer, brugerne
møder i anvendelsen.

Har man borger-/virksomhedskontakt som en vigtig
del af sit arbejde, vil der typisk være
selvbetjeningsløsninger, som har relevans for de
opgaver, man udfører, og som man kan have behov
for at gøre borgere/virksomheder opmærksomme
på og hjælpe dem med at bruge. Det behøver ikke
kun være løsninger til ansøgninger og
indberetninger, men kan fx også være løsninger til
lokalebookning, halleje, madbestilling, brug af
kommunens arealer etc.

Kunne anvende
softwarebaseret
velfærdsteknologi

Kende og evt. kunne anvende de digitale
løsninger, som de borgere, man betjener,
anvender, for at tage vare på egen
sygdom, sundhed eller genoptræning eller
for at mestre eget liv i forhold fx til et
handicap, en funktionsnedsættelse eller
social udfordringer.

Det kan fx være apps på smartphones og tablets
eller særlige programmer på pc’er.

Kunne anvende relevante digitale platforme og interfaces
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Anvende relevante
platforme

Kunne anvende de platforme og
funktioner, der er nødvendige for at
kunne udføre sit arbejde, fx pc, tablets og
smartphones, og kende mulighederne i de
relevante platforme, så man kan se nye
muligheder med relevans for arbejdsop-
gaverne og for de borgere, man betjener.

Dette inkluderer de helt basale kompetencer, der
skal til, for at man kan anvende platformene.

Anvende nye typer
interfaces

Kunne anvende stemmestyrede og andre
nye typer interfaces som fx Augmented
Reality og Virtual Reality, i det omfang det
er eller kunne blive relevant for det
område, man beskæftiger sig med.

Nye typer interfaces kan dukke op mange steder, fx i
den måde, man styrer maskiner, døre eller
ventilationssystemer, udfører planlægnings- og
designopgave eller som udstyr i borgernes hjem.
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Kunne anvende andet digitalt styret teknisk udstyr
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Kunne betjene
velfærdsteknologisk
udstyr

Kunne betjene forskellige former for
velfærdsteknologiske hjælpemidler og fx
løse opgaver i forbindelse med
installation, konfigurering, udførelse af
vedligeholdelse, fejlfinding etc.

Kan fx være fysisk udstyr som robotstøvsugere eller
vasketoiletter, sensorbaseret udstyr som faldgulve
og GPS, telemedicinsk udstyr som KOL-kufferter
eller udstyr til sårmonitorering etc.

Kunne anvende
maskiner og andet
udstyr med digitale
interfaces

Kunne anvende forskellige former for
maskiner og udstyr med digitale interfaces
i arbejdet og fx løse opgaver i forbindelse
med installation, konfigurering, udførelse
af vedligeholdelse, fejlfinding etc.

Kan være forskellige typer af maskiner eller
"robotter", der anvendes i køkkener, rengøring, vej-
og park-vedligeholdelse, varme- og
ventilationsanlæg m.m., til forskellige former for
målinger etc.

Kompetencer omkring data

Data er en central ressource i det offentlige. De fleste offentlige medarbejdere skaber data, som de
selv eller andre skal anvende, som tider i helt andre sammenhænge og de anvender data, som kan
være skabt af andre og til andre formål. Det er derfor vigtigt at forstå, hvor data kommer fra, og
hvad de bliver brugt til – og at vurdere kvaliteten og anvendeligheden af de data, man skal bruge.
Data er ikke bare noget, der leveres automatisk til medarbejderen af de systemer, man anvender.
Det er ofte noget, man selv skal efterspørge og finde, og man skal også ofte formidle data til andre,
fx i form af grafer eller lignende visuelle fremstillingsformer. Kompetencer omkring data handler om
at kunne skabe, efterspørge, udvælge, vurdere og formidle data og anvende dem til praksisrettede
formål.

Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Skabe gode data Vide, hvad de data, man er med til at

skabe, typisk bliver anvendt til og af hvem,
hvad der giver data kvalitet i forhold til
anvendelsesformål og faglighed – og hvad
der bidrager til at sikre denne kvalitet.

Skabe data er noget, de fleste på den en eller anden
måde bidrager til i deres daglige arbejde. Her er det
vigtigt at forstå betydningen af, hvad en høj kvalitet
i data er, og hvordan og af hvem disse data typisk
efterfølgende kan blive brugt.

Efterspørge data Kunne efterspørge data og information af
faglig relevans for opgaveløsningen og
vide, hvor centrale data findes, og
hvordan man finder dem.

Efterspørge data handler om at kunne se, hvor
(flere, bedre etc.) data kan bidrage til at træffe
bedre beslutninger eller til at øge effektivitet og
kvalitet i arbejdsprocesserne. Det kan også være
vigtigt at vide, hvor man kan finde de data, man skal
bruge og fx kende til de offentlige grunddata.

Vurdere kvaliteten af
data

Kunne vurdere kvaliteten og
anvendeligheden af data, i forhold til hvor
de kommer fra, og hvad de skal anvendes
til.

Vurdering af data kan fx handle om at vurdere datas
gyldighed og validitet – vurdere, hvor de kommer
fra, under hvilke rammer de er skabt, og hvor
troværdige/fyldestgørende/retvisende de er i
forhold til det konkrete formål og faglighed.

Formidle data Kunne formidle data til andre i en form,
der er egnet til målgruppen og formålet.

Formidling af data kan fx handle om datavisualise-
ring (billedlig gengivelse af datasæt).

Modtage og anvende
data

Kunne modtage data på forskellige form
og anvende data til at løse
arbejdsopgaver, se muligheder, besvare
spørgsmål og træffe beslutninger - med
udgangspunkt i en kritisk faglig vurdering
af datas anvendelighed og kvalitet.

Man kan fx modtage data i form af Excel-filer og
have behov for at vide, hvordan man ”læser” dem.
Anvendelse kan fx handle om at kunne bruge data i
forskellige former for analyser eller bruge dem som
en del af et beslutningsgrundlag, og om at kunne
stille de rigtige spørgsmål til data.

Kompetencer omkring data- og informationssikkerhed

Data får stadig større betydning i samfundet og i den offentlige sektor. Data kommunikeres på stadig
flere kanaler og anvendes på stadig flere apparater. Samtidig er kravene til borgernes samtykke og
indsigt/kontrol med brugen af data skærpet og sanktionerne, hvis man bryder reglerne, er blevet
skærpet. Det samme er truslen om ulovlig indtrængning i it-systemerne og misbrug og ødelæggelse
af data. Sikker omgang med data er centralt for borgernes tillid til myndighederne – og her handler
det ikke blot om data i it-systemer, men også om omgangen med alle typer af borgerinformation på
alle kanaler og i det fysiske rum. Kompetencer omkring data- og informationssikkerhed handler om
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viden om og færdigheder i at omgås og anvende data og informationer, man kommer i berøring med
i sit arbejde, sikkert, forsvarligt og lovligt, og sikre datas integritet, fortrolighed og tilgængelighed.

Viden og færdigheder gør det dog ikke alene, de er et væsentligt fundament for at man kan udvikle
en generel holdning til og opmærksom på datasikkerhed i hverdagen (også kaldet ”awareness”).
Data- og informationssikkerhed må ikke være et ”projekt” eller noget, man beskæftiger sig med en
gang i mellem. Det skal helst være noget, man hele tiden er opmærksom på i sin hverdagspraksis.

Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Kende og anvende
regler for brug af data

Viden om de lovgivningsmæssige rammer
for indhentning og behandlingen af data
og informationer, herunder viden om
persondatalovens og forvaltningslovens
krav og forståelse for, hvad der er
baggrunden for og formålet med disse
krav - og kompetencerne til at anvende
dem i praksis.

Omfatter blandt andet viden om, hvilke data man
må se og anvende og til hvad, og hvilke data man
må dele med hvem og til hvilke formål, hvornår
anvendelsen af data kræver samtykke fra borgerne,
hvornår noget er et "register”, og hvornår man
"behandler" data.

Viden om og
kompetencer til at
praktisere sikker
omgang med data

Viden om, hvordan man sikkert omgås
data og informationer - og
kompetencerne til at anvende denne
viden i praksis.

Det kan fx være at låse sin skærm, når man forlader
sin plads, og sikre, at uvedkommende ikke kan kigge
med på skærmen og få adgang til at se dokumenter
med personoplysninger, ikke sende usikre mails,
anvendelse af USB-sticks, bærbare computere etc.

Kunne hjælpe
borgerne med indsigt
og kontrol

Kunne bistå borgere med at få adgang til
deres egne data, give information om,
hvad de data, man indsamler fra
borgeren, bliver brugt til, og til at få
slettet data om dem.

Borgerne har ret til adgang til egne data og til at få
at vide, hvad de data, borgeren leverer, fx i
forbindelse med en ansøgning eller indberetning,
bliver brugt til. Borgeren har også ret til at få slettet
data, i det omfang lovgivningen og systemerne giver
mulighed herfor.

Kunne håndtere
dilemmaer omkring
brug af data

Kunne identificere og håndtere faglige og
etiske dilemmaer i forbindelse med brug
af data.

Overholdelsen af regler og procedurer omkring data
kan komme i konflikt med ønsket om effektive
processer og god service. Det er vigtigt, at man er
opmærksom på, kan tale om og håndtere sådanne
dilemmaer.

Viden om og
kompetencer til at
praktisere sikker digital
adfærd

Viden om sikker digital adfærd: Viden om,
hvordan man kan beskytte sig selv og
arbejdspladsen mod ulovlig indtrængen i
data og it-systemer, hvordan man sikrer
sig imod misbrug af informationer, data
og billeder og andre former for angreb på
it-systemerne - og kompetencerne til at
anvende denne viden i praksis.

Alle medarbejder, som fra digitalt udstyr på
arbejdspladsen anvender e-mail, besøger
hjemmesider eller kobler fx USB-drev og andet
udstyr til kommunens udstyr, bør vide, hvordan de
utilsigtet kommer til at gøre ting, der fx kan plante
malware eller give uvedkommende adgang til
kommunens systemer og dermed borgernes data.

2. Teknologiforståelse
De digitale teknologier "gør" noget ved det, vi digitaliserer, og teknologierne fungerer bedst, når
man forstår, hvad der sker i samspillet mellem teknologierne, fagligheden, kerneopgaven,
processerne og de mennesker, der anvender eller berøres af teknologierne. Denne forståelse er
blandt andet vigtig, når man skal vurdere, hvor og hvornår og i forhold til hvem teknologierne giver
mening - og hvornår de ikke gør. Og den er vigtig hvis man skal forstå de udfordringer, teknologien
skaber, og bidrage til at løse dem - og hvis man skal se de muligheder, teknologien giver, for at løse
opgaverne på nye måder.

Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Forstå samspillet
mellem teknologi
faglighed og
mennesker

Forstå samspillet mellem teknologi,
faglighed, kerneopgave, processer og
organisering, samspillet mellem teknologi
og mennesker, og hvordan teknologien
ændrer professionen, fagligheden og
opgaveløsningen.

Man får størst udbytte af teknologien, når den
spiller godt sammen med fagligheden,
arbejdsprocesserne og måden, man har organiseret
arbejdet og fordelt ansvaret på, når den
understøtter udførelsen af kerneopgaven, og når
spiller godt sammen med de mennesker, der
anvender og berører den. Hvis man skal kunne
bidrage til at optimere dette samspil, kræver det, at
man har den nødvendige indsigt i alle disse



8

elementer, og hvordan de påvirker hinanden. Og
man skal kunne forstå teknologiens muligheder og
begrænsninger i forhold til opfyldelsen af
menneskelige behov og hvordan den kan
understøtte samarbejde og relationer mellem
medarbejdere og borgere, og imellem
medarbejderne.

Kunne vurdere
anvendelsen af
teknologi

Kunne vurdere, hvor og hvornår det giver
mening og værdi (fagligt) for borgeren at
anvende de digitale teknologier.

Digitale løsninger er gode til at løse en lang række
opgaver for de fleste borgere i de fleste situationer
og kan ofte bidrage til en mere effektiv opgave-
løsning. Men teknologien er mindre egnet til visse
typer af opgaver (eller dele heraf), og for nogle
grupper af borgere og i nogle situationer. Det skal
man kunne tage med i betragtning, når man skal
designe nye løsninger eller serviceformer.

Viden om
retssikkerhed og etik
omkring digitalisering

Viden om retssikkerhedsmæssige og
etiske aspekter af digitaliseringen.

Digitaliseringen kan have betydning for borgernes
retssikkerhed og deres muligheder for at følge med
i, forstå, tage del i og få indflydelse på deres sag.
Digitaliseringen kan myndiggøre borgeren, men
også det modsatte. Digitaliseringen kan bidrage til,
at borgeren er bedre informeret, men også det
modsatte. Digitaliseringen kan understøtte
fagligheden og de faglige mål, men også det
modsatte. Og brugen af data kan bidrage til at sikre
en bedre sagsbehandling og bedre afgørelser, men
kan også give et ufuldstændigt og skævt billede af
borgeren og hans eller hende situation. En
forståelse for de retssikkerhedsmæssige og etiske
muligheder i og effekter af digitaliseringen er derfor
vigtigt, hvis man skal medvirke til at sikre, at
digitaliseringen bidrager positivt til opgaveløsningen
og til borgerens oplevelse.

3. Formidlings- og kommunikationskompetencer
Formidlings- og kommunikationsdimensionen omfatter tre delområder:

Kompetencer til at formidle det, digitalisering kan, gør og er. Bistå andre (borgere, virksomheder
og kolleger) med at forstå og anvende digitale løsninger og til, hvor det er muligt, at gøre dem
trygge ved at anvende teknologien på egen hånd.
Kompetencer til at kommunikere en til en med borgere og virksomheder via forskellige digitale
kanaler som fx digital post, chat og video.
Kompetencer til at kommunikere til mange borgere fx via hjemmeside, Facebook eller Twitter.

Digital kommunikation en til mange

Ansvaret for at vedligeholde en hjemmeside eller en del af en hjemmeside, lave digitale
nyhedsbreve, vedligeholde en facebookside eller levere indhold til andre digitale/sociale medier, kan
være placeret mange forskellige steder i organisationen, også hos medarbejdere der ikke har en
kommunikationsbaggrund og ikke har kommunikation som deres hovedopgave.

Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Viden om målgrupper
og segmenter

Viden om forskellige målgrupper og
segmenter og hvordan man tilpasser
budskaber og vælger (en-til-mange)
kommunikationskanaler for at nå de
forskellige målgrupper bedst og på basis
heraf kunne udvælge den/de rette
kommunikationsplatform eller kanal (fx
(hjemmesider, Facebook, Twitter etc.) til
det konkrete formål.

Uanset hvilke kanaler man anvender til at formidle
information til og kommunikere med borgere og
virksomheder, har man brug for at vide, hvordan,
hvornår og til hvilke formål forskellige grupper
anvender forskellige medier og kanaler, og hvordan
man bedst når de mennesker man ønsker at få i
tale, så man kan bruge kanalerne meningsfuldt og
målrettet.
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Kunne tilrettelægge
digitalt indhold

Kunne tilrettelægge indhold og formidling
ud fra målgruppe, formål og den digital
kommunikationsteknologis præmisser,
herunder fx at kunne producere indhold
til digitale kanaler, og udvælge, modificere
og videreformidle indhold lavet af andre.

Når man kender målgrupperne skal man kunne
tilrettelægge indholdet til de digitale kanaler så det
passer til både målgruppen og anal i sprog, tone og
indhold og så man udnytter kanalens muligheder
for fx brug af flere formidlingsformer (billeder, lyd,
video) og for interaktion (fx i form af kommentarer,
diskussion etc.). Det kan være indhold man selv
producerer eller indhold andre har produceret og
som man tilpasser til det konkrete formål.

Kunne foretage
medieoptagelse,
behandling, publicering

Kunne, producere, overføre udvælge og
tilpasse visuelle informationselementer
som fotos, grafik og videoer og publicere
dem på forskellige kanaler.

Det er fx blevet mere og mere almindeligt at man
bruger billeder, lyd og video til at dokumentere sit
arbejde og til at formidle dette til fx forældre eller
pårørende. Det kræver fx at man ved hvordan man
optager, ved hvordan man overfører det optagene
til en computer, ved hvordan man redigere
optagelserne og hvordan man lægger dem ind som
del af sin dokumentation og der hvor fx forældrene
skal kunne finde det.

Viden om ophavsret Have kendskab til ophavsretsmæssige
problemstillinger forbundet med at
anvende indhold produceret af andre i sin
egen indholdsproduktion.

Når man anvender indhold (billede, grafik, lyd,
video, tekst) som man ikke selv har lavet, er det
vigtigt at vide om man må bruge det, hvordan man
må bruge det og hvordan man evt. får tilladelse til
at bruge det. Det kan også være gavnligt at vide
hvor man kan findemateriale som man frit må
bruge.

Viden om digital
netværkskommunikati
on

Viden om hvordan man kan anvende
digitale platforme til inddragelse af og
samskabelse med borgere, virksomheder
og andre interessenter.

Digitale medier og platforme at anvende i stigende
grad til at inddrage borgere i høring, idéudvikling og
i forskellige former for samarbejde. Det kan være
via sociale platform som Facebook, eller vi
redskaber specielt beregnet til formålet. Nogle
medarbejdere vil skulle have kompetencer til at
kunne facilitere sådanne netværkssamarbejder,
andre skal vide hvordan man meningsfuldt indgår i
sådanne samarbejder og fora, fx så der gives plads
til borgernes input og idéer.

Digital kommunikation en til en

Man skal kunne anvende forskellige former for digital kommunikation effektivt og meningsfuldt som
redskaber i kommunikation og samarbejde med borgere, virksomheder og kolleger, og man skal
kunne vælge den/de rettet kanal(er) til opgaven.
Forskellige digitale kommunikationskanaler har forskellige muligheder, styrker og svagheder. Skal
man kommunikere effektivt og meningsfuldt på de forskellige kanaler, skal man kende disse
muligheder, styrker og svagheder og forstå de forskellige måder, brugerne anvender
kommunikationskanalerne på. Man skal vide, hvordan man udnytter kanalens styrker og
kompenserer for dens svagheder, og man skal kunne afgøre, hvilken kanal/hvilke kanaler der er
bedst egnet til en given opgave/bruger - og vælge den rigtige kanal - også når det evt. ikke er en
digital kanal, der er det rette valg.
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Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Vælge den/de rette
kanaler til opgaven

Kende de forskellige
kommunikationskanalers styrker og
svagheder og organisationens
kanalstrategi og på basis heraf at vælge
den rette kanal ud fra opgaven,
situationen og modtageren, også når den
rette kanal ikke er digital.

Alle kommunikations- og servicekanaler har deres
styrker og svagheder. Borgere og kolleger har
forskellige forudsætninger for at anvende
kanalerne, og de kan have konkrete behov i
situationen, som bedre/mere effektivt kan opfyldes
på nogle kanaler end andre. Samtidig har alle
kommuner en strategi for, hvilke kanaler der helst
skal anvendes til hvilke formål (en kanalstrategi).
Det er derfor vigtigt, at man kan balancere
borgernes/brugernes behov og forudsætninger, den
situation de står i, de muligheder og begrænsninger,
de relevante teknologier rummer, og de strategier
og retningslinjer, der er lagt for kanalanvendelsen
og herudfra træffe de optimale valg af kanaler.

Anvende digitale
kanaler effektivt og
meningsfuldt

Kunne anvende de forskellige digitale
kanaler effektivt og meningsfuldt i forhold
til den konkrete borger/bruger, situation
og opgave (fx e-mail, chat, sms,
videokommunikation).
Man skal kunne anvende de enkelte
kanaler optimalt og udnytte deres styrker
og kompensere for deres svagheder.

Man skal man kunne skelne mellem en e-
mailkorrespondance, der har karakter af en
”samtale” (og derfor ”ligner” en chat eller en
telefonsamtale), og en mere formel udveksling, der
”ligner” en brevudveksling. Det kræver forskellige
tilgange til kommunikationen.
Man skal kende chat-mediets styrker (anonymitet,
uformalitet, hurtig dialog) og bruge det på de
præmisser. Samtidig skal man vide, hvad det er
mindre egnet til, fx kompleks information.
Man skal vide, hvad der er de optimale rammer for
videokommunikation, hvornår det er velegnet, og
hvornår det er mindre velegnet, fx ud fra opgaven
og situationen, og om der findes en forudgående
relation eller ej.

Kompetencer til at
skabe nærvær på
afstand

Kunne skabe dialog og nærvær og sikre
gensidig forståelse gennem digitale
kanaler, særligt i forhold til videomøder,
træning/coaching via video,
sundhedsarbejde via video, videotolkning
etc.

Borgeren opsøger fx ofte de ”personlige” kanaler,
fordi de i situationen har et behov for dialog,
empati, nærvær eller forståelse, som de ikke føler,
de får på de digitale kanaler. Det er derfor vigtigt at
vide, hvordan man bedst muligt kan skabe en
oplevelse af nærvær og dialog på de forskellige
digitale kanaler.

Formidling af digitalisering til borgere, virksomheder og kolleger

Formidlingskompetencer handler om at forstå borgernes præferencer, behov, strategier og udfordringer
i forbindelse med anvendelsen af digitale teknologier, og om at kunne bistå dem i at få teknologierne til
at give mening og værdi, og gøre dem trygge og selvhjulpne i brugen af teknologierne.

Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Indsigt i borgerens
behov,
forudsætninger,
strategier og barrierer

Kende til og holde sig orienteret om
forskellige behov og forudsætninger hos
forskellige brugergrupper og i forskellige
situationer. Kunne afklare konkrete
brugernes konkrete udfordringer og
behov, og hvad det er, der gør, at de i
situationen kan være mindre trygge eller i
stand til at klare tingene selv med brug af
digitale redskaber og hjælpemidler.

Borgernes behov er forskellige - ikke bare fra person
til person, men også fra situation til situation. Og
borgeren har forskellige forudsætninger for at
anvende digitale teknologier trygt og selvstændigt i
konkrete situationer. For nogen er det teknologien i
sig selv, der er udfordringen, for andre er det
manglende kendskab til regler og processer,
manglende erfaring med situationen eller
utilstrækkelige læse-, skrive- eller dansk-
færdigheder, der er problemet.

Viden om borgernes
brug af teknologi

Løbende følge med i, hvilke teknologier de
borgere eller virksomheder, man betjener,
anvender, så man ved, hvilke nye
teknologier der kan blive behov for at
lære at kende og måske anvende i den
faglige praksis.

Borgeren er ofte først med de nye teknologier, og
hvis man følger med i, hvilke teknologier, de
anvender, kan det give en bedre forståelse af
borgerens forventninger og digitale adfærd i forhold
til det offentlige. Det kan også give inspiration til,
hvordan man eventuelt kan inddrage disse
teknologier i opgaveløsningen i fremtiden.
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Viden om
tilgængeligheds-
værktøjer

Viden om værktøjer, der kan hjælpe
borgere med forskellige udfordringer i at
anvende de digitale løsninger.

For borgere med forskellige former for handicaps
kan det være vanskeligt at bruge de digitale
løsninger. Men der findes en række hjælpemidler,
som kan gøre løsningerne tilgængelige, også for
disse borgere. Det kan fx være skærmlæsere eller
værktøjer, der letter læsningen for borgere med
læsevanskeligheder. For de fleste medarbejdere
med borgerkontakt vil det ofte være tilstrækkeligt
at kende til de vigtigste redskaber og vide, hvor
borgeren kan henvende sig for at få hjælp til adgang
til redskaberne.

Kunne bistå andre med
at forstå og anvende
digitale løsninger,
platforme og teknisk
udstyr

Kunne hjælpe borgerne (og kollegerne)
med at kende, forstå og anvende
relevante digitale løsninger og platforme
på en måde, der øger deres tryghed og
selvhjulpenhed i forhold til at anvende
teknologien og løse de opgaver, hvori
teknologianvendelsen indgår, herunder
viden om og kompetencer til at anvende
relevante pædagogiske metoder.
Omfatter desuden viden om, hvem der kan
hjælpe med ting, man ikke selv kan hjælpe
med, og hvornår og hvordan disse
hjælpere kan inddrages.

Det kan fx være ansigt til ansigt, pr. telefon eller via
andre relevante kanaler, fx via co-browsing. Det kan
handle om selvbetjeningsløsninger, fælles offentlige
værktøjer/portaler eller kommunikationsværktøjer
(Skype, brugerportaler og andre samarbejdsværk-
tøjer), og det kan handle om velfærdsteknologiske
løsninger, apps etc. I nogle sammenhænge kan det
indebære en hvis grad af ”teknisk” assistance, fx til
at få installeret software, drivere etc. eller tilslutte
udstyr. Handler også om at kende de teknologier,
der er tilgængelige og relevante i situationen, og
vurdere, hvilke der er relevante for den konkrete
borger i den konkrete situation.

Kunne hjælpe
borgerne med at skabe
motivation og mening
ift. teknologien

Kunne hjælpe med at skabe motivation og
mening hos borgerne omkring
anvendelsen af digitale teknologier og
hjælpe dem til i højere grad at mestre
deres eget liv, så langt som de ønsker og
magter.

Særligt når der er tale om teknologier, borgeren
skal anvende i hverdagen, evt. i sit eget hjem, er det
vigtigt, at man kan hjælpe borgeren med at få
teknologierne til at give mening og gøre en positiv
forskel for borgerens liv og hverdag. Det kræver
både, man forstår teknologierne, og hvilken
betydning de har for borgerne (positivt og negativt),
og at man forstår den enkelte borger og hans eller
hendes perspektiv, og at man kan anvende
forskellige metoder i arbejdet med at gøre
borgere/brugere motiverede, trygge og selvhjulpne
omkring i anvendelsen af de digitale teknologier.

Kunne anvende
forskellige
pædagogiske metoder
i formidlingen

Viden om og færdigheder i at kunne
anvende forskellige pædagogiske metoder
i arbejdet med at gøre borgere/brugere
motiverede, trygge og selvhjulpne
omkring anvendelsen af de digitale
teknologier.

Når man skal hjælpe andre med at lære nyt, ændre
adfærd og skabe tryghed omkring det at være
digital, også ud over den konkrete situation, hvor
man fx står sammen med borgeren, så kræver det
indsigt i, hvordan man finder ud af, hvad der er
borgerens udfordringer, og hvordan man kan
hjælpe forskellige typer af borgere i forskellige
situationer med at lære nyt og se nye muligheder.

4. Udvikling og implementering
De fleste medarbejdere bliver jævnligt involveret i implementering af digitale løsninger og
teknologier og i stigende omfang også i anskaffelsen eller udviklingen af dem. En tidlig, løbende og
reel inddragelse af medarbejdere, borgere og andre interessenter i udvikling, planlægning og
implementering er ofte vigtig for løsningens kvalitet, accept og effektivitet. For nogle medarbejdere
er det vigtigste, de bidrager til disse processer, deres faglige viden og indsigt. Det kan imidlertid også
være en fordel, hvis disse medarbejderne kender tilstrækkeligt til de metoder, man anvender i
sådanne processer, for at kunne indgå meningsfuldt i dem. Andre medarbejdere har en mere aktiv
og styrende rolle i udviklings- og implementeringsprocesser og har ofte behov for mere specifikke
kompetencer, rettet mod udvikling og implementering. Alle medarbejdere har dog en andel i at
bidrage til at drive den forandring, som udviklingen og implementeringen af de digitale løsninger
fører til.
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Deltage anskaffelses- og implementeringsprocesser
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Kunne indgå i
udvikling, anskaffelse
og implementering af
digitale løsninger

Indgå i udvikling, anskaffelse (indkøb) og
implementering af digitale løsninger og
teknologier og bidrage til, at disse
løsninger og teknologier giver mening i
forhold til fagligheden, kerneopgaven, de
lokale forhold og de mennesker, der skal
anvende dem, eller som på en eller anden
måde berøres af teknologien, således at
løsningerne både bidrager til at styrke
fagligheden, øger medarbejdernes trivsel
og øger effektiviteten i opgaveløsningen.

Medarbejdernes faglige viden og deres erfaringer
med borgere, brugere og virksomheder er
væsentlige ressourcer i at sikre, at man udvikler og
anskaffer gode løsninger og dermed får en
succesfuld implementering. Den enkelte
medarbejder vil ofte være involveret i disse
processer i større eller mindre omfang, og det kan
da være en fordel, hvis medarbejderen har en
grundlæggende forståelse af sådanne processer og
kompetencer til effektivt at kunne deltage og bringe
egen faglighed og viden i spil.

Deltage udviklingsprocesser- og projekter
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Kunne indgå i
udforskning af
brugernes perspektiver

Kunne deltage i og bidrage til udforskning
af brugernes perspektiver, fx ved
deltagelse i eller gennemførelse af
workshops, interviews, fokusgrupper,
observationer og
spørgeskemaundersøgelser, hvor man
undersøger brugernes viden, holdninger,
forudsætninger og behov, og hvor man fx
kortlægger deres livssituationer eller
deres brugerrejser i forbindelse med en
opgave, de har skullet løse med det
offentlige.

Når man skal udvikle nye digitale løsninger, som
skal anvendes af borgere eller virksomheder, bør
man altid involvere repræsentanter for de borgere
og virksomheder, der bliver berørt. Det kan ofte
være en fordel at inddrage medarbejderne, der til
daglig har kontakt med borgere eller virksomheder i
dette arbejde – som deltager i/medarrangør af
workshops og fokusgrupper, som interviewer eller
observatør eller i afviklingen af spørgeskema-
undersøgelser. Det kan også være vigtigt at have et
indblik i disse metoder, så man kan deltage og
bidrage på en meningsfuld måde og bringe sin viden
og erfaringer i spil.

Kunne indgå i
tværfagligt samarbejde
og udvikling

Kunne samarbejde på tværs i
organisationen såvel med
digitaliseringsafdelingen som med andre
fagområder for at skabe de samlet set
bedste og mest effektive løsninger og
processer for alle interessenter.

Indebærer blandt andet, at man har tilstrækkelig
forståelse af den måde, andre fagligheder ser på
opgaverne, de vilkår og rammer andre fagområder
arbejder under og de metoder, de anvender.
Derudover at man er i stand til at koble egne og
andres mål til fordel for hele organisationen og de
borgere og virksomheder, man betjener. Handler
også om at kunne forstå og dokumentere egne
faglige processer, så de kan forstås af andre,
herunder de it-professionelle.

Kunne indgå i
kortlægningen af
arbejdsprocesser og
værdistrømme

Kunne deltage i kortlægningen af
arbejdsprocesser, også processer der
rækker ud over egen organisation.
Derudover hvordan der gennem disse
processer skabes værdi (økonomisk,
kvalitativt, samfundsmæssigt) for borgere,
virksomheder og det offentlige.

Indebærer blandt andet, at man har tilstrækkeligt
indblik i de metoder, man anvender, når man
kortlægger processer og værdistrømme til, at man
effektivt kan bringe sin faglige viden og viden om
borgere og virksomheder i spil.

Kunne indgå i arbejdet
med at lave business
cases og
gevinstrealiserings-
planer

Kunne medvirke til udarbejdelse af
business cases for digitaliseringstiltag og i
kortlægning af, hvad der skal til for, at de
ønskede gevinster ved digitaliseringen
(såvel økonomiske, som kvalitative og
samfundsmæssige) kan realiseres denne
proces skal man kunne bidrage med faglig
viden, og perspektiver og viden om de
borgere og virksomheder, man betjener.

Indebærer blandt andet, at man har tilstrækkelig
indsigt i de metoder, man anvender, når man
opstiller business cases og gevinstrealiseringsplaner.
Og det indebærer at man effektivt kan bringe sin
faglige viden og sin viden om borgere og
virksomheder i spil.
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Kunne anvende
designtænkning

Kunne anvende de grundlæggende
principper i designtænkning i sin tilgang til
udvikling og implementering af digitale
teknologier og i udvikling og forbedring af
den måde, hvorpå man producerer og
leverer services.

Det betyder blandt andet, at man inddrager viden
om og perspektiver på alt det, der ligger uden om
teknologien: organisation, faglighed, mennesker,
ikke-digitale processer etc. Det betyder, at man har
brugerens perspektiv og de menneskelige/sociale
aspekter i centrum, og at man er opmærksom på
den kompleksitet og flertydighed, som den
"virkelige" verden ofte rummer, og tager den med
videre ind i designprocessen.

Have systemforståelse Kunne forstå sammenhængene mellem de
digitale systemer, man selv arbejder med,
og andre systemer, som disse systemer er
afhængige af og vice versa.

Ofte er de opgaver, man selv arbejder med, en del
af en større sammenhæng, hvor andre digitale
systemer indgår både før og efter. Der skabes
dermed en række proces- og datamæssige
afhængigheder, som kan have betydning for den
måde, man selv arbejder på. Det kan være en fordel
at forstå disse sammenhænge så man kan være
med til at identificere muligheder og udfordringer
som skabes i dette samspil, og være med til at løse
udfordringerne og udnytte mulighederne.

Bidrage til innovation
Kompetence Beskrivelse Uddybning og eksempler
Kunne se nye
muligheder i
teknologien og i
borgernes hverdag og
behov

Kunne se mulighederne i nye digitale
teknologier og i behov og adfærd hos de
borgere, virksomheder og kolleger, man
arbejder med, for udviklingen, fornyelsen
og effektiviseringen af fagområdet og i at
skabe værdi for borgere, virksomheder og
medarbejder og for organisationen.

Indebærer blandt andet at kunne se de muligheder,
teknologien giver, se hvor borgeres, virksomheders
og kollegers behov og problemer måske kunne løses
ved hjælp af digitalisering og udfordre
vanetænkning i forhold til den måde, opgaverne
løses på.

Have kendskab til nye
teknologiske
muligheder og trends

Kende til nye teknologiske muligheder og
trends, både inden for eget fagområde og
i samfundet i det hele taget.

Der opstår hele tiden nye måder at anvende
teknologien på. Nogle gange med direkte relevans
for ens eget fagområde og de borgere og
virksomheder, man betjener. Nogle gange i helt
andre sektor eller brancher, men på måder der
måske kunne give inspiration til ens eget felt. Det er
vigtigt at være åben og nysgerrig – men samtidig
også konstruktivt kritisk over for nye teknologiske
muligheder, særligt når de tegner til at få direkte
relevans for ens eget felt.

Kunne bidrage til at
skabe forandring

Kunne bidrage til at skabe den forandring,
nye teknologier muliggør hos sig selv og
hos andre.

Indebærer fx at vide, hvordan man hjælper med at
skabe forandring hos andre – fx som”
forandringsagent” i situationer, hvor nye løsninger
skal implementeres, arbejdsgange, procedurer etc.
skal ændres, og hvor fagligheden skal nytænkes.

5. Underliggende kompetencer
Dette katalog har fokus på ”digitale kompetencer”, men andre kompetencer – som ikke er en del af
kataloget – kan have betydning for, hvor let det er at udvikle og praktisere disse kompetencer. Det
kan fx være, om man læser eller skriver godt nok eller er god nok til dansk til at kunne anvende de
digitale løsninger. Eller om man kan rumme de forandringer, digitalisering medfører, kan samarbejde
på tværs af fagligheder eller arbejde i projekter.
For nogle medarbejdere er en væsentlig barriere for at anvende digitale løsninger og redskaber
meningsfuldt og effektivt i deres arbejde, at de ikke læser eller skriver godt nok eller er gode nok til
dansk. For nogle er den måske den væsentligste barriere. Selv med fremvæksten af tale-styrede
interfaces, vil det i mange funktioner og i mange år fremover formodentlig være vigtigt at man kan
skrive og læse og mestrer danske på et vidst niveau. I nogle jobfunktioner kan det også være
nødvendigt at mestre et eller flere fremmedsprog på et vidst niveau, fx for at kunne læse
dokumentation, vejledninger etc. som nogen gange kun findes på fremmedsprog.
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Kompetence Beskrivelse
Læse-/skrivefærdigheder Være tilstrækkelig sikker i læsning og skrivning til, at det ikke i sig selv er en barriere for at

anvende de digitale løsninger trygt og effektivt i det daglige arbejde.
Danskkundskaber Være tilstrækkelig sikker i læsning og forståelse af dansk til, at det ikke i sig selv er en barriere

for at anvende de digitale løsninger trygt og effektivt i det daglige arbejdet.

Relevante fremmedsprog Være tilstrækkelig sikker i det eller de relevante fremmedsprog (fx engelsk) til at kunne løse
opgaver, hvor fremmedsprogskompetencer er nødvendige.

Andre kompetencer, der ikke er specielt relateret til brug af teknologi, kan have betydning. Ikke bare
for medarbejderens rolle i digitaliseringen, men for alle eller de fleste aspekter i fremtidens
arbejdsliv. Disse kompetencer har karakter af personlige egenskaber, som udvikles ved at blive
efterspurgt og værdsat og ved, at der skabes rammer, der gør det muligt og trygt at udfolde dem.

Kompetence Beskrivelse
Kunne rumme og tage
del i forandring

Kunne rumme og håndtere den uforudsigelighed, der skabes af den teknologiske udvikling. Og
være med til at drive forandringer og tage aktivt del i implementeringen af nye
teknologier/løsninger.

Tænke systematisk og
kritisk

Være nysgerrig, kritisk og opsøgende, reflektere over teknologiens anvendelse og muligheder
og kunne stille meningsfulde spørgsmål til praksis, digitalisering og data.

Være løsningsorienteret
og kreativ

Kunne identificere og bidrage kreativt til løsningen af problemer, blandt andet ved brug af
teknologi.

Kunne håndtere
kompleksitet

Kunne generere og behandle kompleks information og komplekse problemstillinger.

Kunne træffe
beslutninger

Kunne træffe beslutninger ud fra afvejning af forskellige informationer, alene eller sammen
med andre.

Kunne samarbejde på
tværs af fag og
organisering

Kunne arbejde effektivt og konstruktivt på tværs af fag-, organisations- og sektorgrænser,
have forståelse af andres faglige perspektiver, målsætninger og kompetencer, kunne bringe
egen faglighed i spil i forhold til andre fagligheder og kunne bygge bro imellem disse i
opgaveløsningen.

Kunne arbejde i
projekter

Forstå projektarbejdsformen og kunne fungere effektivt i rollen som projektmedlem.


