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CORONA \ \ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com

Vi har bænket os i en klassisk forstadshave i den sydlige udkant af Odense. Reg-
nen trommer på det halvtag vi sidder under, mens robotplæneklipperen tøffer 
stille forbi os på terrassen, inden den bakker tilbage og passer sin overkommelige 
dont i den lille have. 
Per Nedergaard Nielsen, konstitueret formand for SAMDATA\HK’s bestyrelse, 
serverer en kop Nescafe, og så tager vi fat på en uoverkommelig opgave: At 
beskrive fornemmelsen af at blive fyret efter 46 år i samme firma, fordi en kapi-
talfond tilfældigvis kom forbi midt i Corona-krisen.

Fra hulkort til cloudløsninger
For at få styr på historien er vi nødt til at skrue tiden tilbage til den 16. februar 
1976.  Per Nedergaard Nielsen var lige fyldt 18 år, gik i træsko, slidte jeans og 
islandsk sweater – som alle andre i midt-halvfjerdserne. Og så var han strandet 
efter det første år på EFG-uddannelsen, fordi han manglede en læreplads. 

”Jeg har aldrig skrevet en eneste jobansøgning i hele mit liv. Det var min mor, 
der kendte en direktør – og så blev jeg ’mainframeoperatørelev’ hos Fyns Data 
Center,” fortæller Per Nedergaard Nielsen. 
På arbejdspladsen var 20 ”hulledamer” beskæftiget med at taste udgifts- eller 
lønbilag ind, så de blev omsat til enten hulkort eller papirstrimler med data. De 
strimler og hulkort skulle Per Nedergaard Nielsen og et par kollegaer i to-holds-
skift sørge for at indlæse i en mainframecomputer, der bagefter kunne spytte 
regnskaber, lønsedler eller huslejeopkrævninger ud i den anden ende. 
Efterhånden som vi taler os varme, husker Per Nedergaard Nielsen både navne-
ne på de gamle mainframemodeller og, at der var fem konkurrerende formater af 
papirruller, som skulle indlæses.  

\ fortsættes side 4

KAPITALFONDEN SLOG TIL: 
PER BLEV FYRET EFTER 46 ÅR
Efter 46 år på samme arbejdsplads, blev Per Nedergaard Nielsen, konstitueret formand for SAMDATA\HK’s bestyrelse, 
fyret midt i Corona-pandemien da en kapitalfond købte hans arbejdsplads. Han havde ellers kun tre år frem til pensionsalderen.
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Siden da har Per Nedergaard Nielsen taget turen hen over alle de store teknolo-
giskift: Fra Mainframes til PC’ere. Fra fastpladelagre, magnetbånd og 8”-disketter 
(ja – det var en ting, red.) til cloudløsninger og Software-As-A-Service. Der har 
hele tiden været noget nyt, der skulle læres.

Toppen skiftet ud og 30 fyret
Selv om Per Nedergaard Nielsen har arbejdet i det samme firma siden 1976, så er 
det reelt det eneste stabile ved jobbet.
Fyns Data Center blev opkøbt af Jysk Data Center, der blev opkøbt af NCR og 
senere AT&T. Og sådan blev det ved med i alt ni forskellige firmanavne indtil 
firmaet kom til at hedde CDK Global.
Sidste efterår begyndte en ny runde, da firmaet meldte ud, at de var i gang med 
en salgsproces. 
”Jeg havde godt fanget, at det var på noget på vej. Nogle gange kan man se, at 
der dukker profiler op på domænet, som man ikke kender eller, der er besøg af 
folk, man ikke har set før.”
Per Nedergaard Nielsen fik ret. En måned senere var firmaet opkøbt af en 
amerikansk kapitalfond og CDK blev en del af Keyloop, og så begyndte det ellers 
at gå stærkt.
”En måned efter at de overtog os, var hele top-otte i firmaet skiftet ud og er-
stattet af folk fra hovedorganisationen i USA,” fortæller Per Nedergaard Nielsen, 
der godt kunne regne ud, at der så ville komme endnu flere ændringer, selv om 
CDK ifølge ham havde fornuftige regnskabstal.
I slutningen af juni havde han egentlig planlagt en ferietur til Færøerne, men han 
blev i stedet hasteindkaldt til et Zoom-møde, hvor han fik at vide, at der skulle 
fyres 29 – herunder alle arbejdsmiljørepræsentanterne.
Massefyringer sætter altid et tungt maskineri i gang for tillidsfolkene, så hele 
sommerferien blev brugt på at forhandle for at sikre kollegaerne fornuftige 
fratrædelsesordninger. En eftermiddag i august kom der en ekstra opringning fra 
HR-afdelingen, mens han sad i bilen på vej hjem til Odense.
”De ringede for at fortælle, at der ikke var 29 på fyringslisten - men 30. Og jeg 
var den ekstra person,” konstaterer Per Nedergaard Nielsen tørt. 

Vi var forud for alle andre
Per Nedergaard Nielsen har været tillidsmand siden 1982, og i mange af årene 
har han sidder i SAMDATA\HK’s bestyrelse, hvor han i flere perioder har været 
næstformand.
Det har også betydet, at han har været med til at forhandle de landsdækkende 
overenskomster, hvor han bl.a. har været med til at skaffe bedre efteruddannelse 
til fyrede og fritvalgsordninger, som betyder, at folk selv kan prioritere, om de vil 
have mere i løn, pension eller fridage. 

Noget af det, han selv er mest tilfreds med, er SAMDATA\HK’s satsning på 
efteruddannelse.
”Vi var meget tidligt ude med online-undervisning, fordi vi kunne se tendenserne 
i udlandet. Det kan godt være, at det var store investeringer, men her under 
Coronaen har det vist sig, at vi var forud for alle andre, fordi vi kunne tilbyde 
medlemmerne onlineundervisning,” siger Per Nedergaard Nielsen.
Det er blevet til rigtigt mange ture på tværs af landet, ufatteligt mange møder og 
på det seneste uendeligt mange zoom-møder, og der er ikke plads til ret mange 
pauser: Forude venter det årlige delegeretmøde i SAMDATA\HK.

En risikabel omlægning
Til hverdag hjælper Per Nedergaard Nielsen med intern support af firmaets 
medarbejdere i hele Skandinavien, så han har vænnet sig til at arbejde på tværs 
af landegrænser. Det er delvist den model, som firmaet nu vil indføre på tværs af 
hele koncernen.
”Jeg synes det er en risikabel strategi, fordi firmaet mister den nære kundekon-
takt. Vi har været kendt for en ekstremt god support og et meget indgående 
kendskab til de enkelte kunder.”
”Men når man strømliner på tværs af Europa, så kan det betyde, at sekretæren 
hos en bilforhandler på Sydfyn pludseligt skal ringe til Warszawa. Måske føler de 
sig ikke helt trygge ved det, og så kan vi miste den nære kundekontakt. Det er 
en risikabel strategi på lang sigt,” mener Per Nedergaard Nielsen, der tidligere har 
set lignende omorganiseringer.
”Vi har prøvet det før, hvor man flyttede en masse supporter sammen i Prag, så 
de kunne støtte hinanden. Men det kom aldrig til at fungere ordentligt, fordi de 
dansk-sprogede folk hurtigt gled videre.”
Et øjeblik senere trækker Per Nedergaard Nielsen på skulderen. Man kan mærke 
på ham, at det ikke helt berører ham dybt. Problemet er ikke længere hans.

Hvorfor kunne det betale sig?
På Per Nedergaard Nielsen’s arbejdsværelse står der på klassisk vis fire compu-
terskærme op som er koblet på både stationære og laptops. 
På gulvet ved siden af står en brun papkasse med de ting, han tog med sig på 
den sidste dag på arbejdet, men som han endnu ikke har fået pakket ud. 
Når man taler med Per Nedergaard Nielsen fornemmer man ikke nogen bitterhed 
til trods for den overraskende fyring – kun tre år før pensionsalderen. Mere en 
form for stille undren.
”Jeg har været ansat i rigtigt mange år og har været tillidsmand, derfor har jeg 
også kunnet forhandle en fratrædelsespakke, som er meget fornuftig. Jeg tror, 
jeg har arbejdet så mange år, at jeg nok er berettiget til en såkaldt Arne-pension, 
og jeg har også en lønforsikring hos HK, så jeg kan klare mig næsten frem til 
pensionsalderen.”
”Jeg kan godt se, at de samlet set vil spare 15 millioner i lønudgifter, men jeg 
undrer mig over, det var så vigtigt at fyre mig, for reelt sparer de næsten ingen-
ting på lige min fyring, når jeg var så tæt på pensionen,” siger Per Nedergaard 
Nielsen.
Hvad han skal bruge tiden på nu, har han ikke afgjort. Der er stadig en del fag-
foreningsposter der skal passes, og Per Nedergaard Nielsen regner også med, at 
han stiller op til formandsposten til SAMDATA\HK’s delegeretmøde i efteråret.
”Jeg har også et par fiskestænger stående i skabet, som måske godt kunne blive 
hentet frem og støvet lidt af, siger Per Nedergaard Nielsen - og tøver så alligevel 
lidt, som om han ikke helt tror på det med fiskestængerne.
”Reelt ved jeg ikke helt, hvad jeg skal nu. Tingene skal lige bundfælde sig.  Efter 
46 år og 14 dage i samme job.”

\

Reelt ved jeg ikke helt, hvad jeg skal nu. 
Tingene skal lige bundfælde sig.  
Efter 46 år og 14 dage i samme job.
Per Nedergaard Nielsen

”

Keyloop har fået Per Nedergaard Nielsens kritikpunkter forelagt, 
men ønsker ikke at kommentere artiklen.
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PER 
NEDERGAARD 
NIELSEN

\  Ansat som mainframeope-
ratør-elev hos Fyns Data 
Center i 1976.

\  Gennem årene er firmaet 
blevet opkøbt en stribe 
gange og dermed har 
arbejdspladsen løbende 
skiftet navn fra Fyns Data 
Center til JDC, NCR, AT&T, 
AT&T Istel, ADP, CDK, CDKI 
og til sidst Keyloop.

\  Tillidsrepræsentant siden 
1982 med få års undtagelse. 
Har siddet i SAMDATA\
HK’s bestyrelse siden 1990.

\  Fungerende formand for 
SAMDATA\HK.
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BOG
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\ EFTERUDDANNELSE \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net . 

”Jeg har arbejdet i IT-branchen siden 2003, men jeg har ikke en decideret IT-ud-
dannelse. Jeg har bare taget lidt i spredte byger hen ad vejen.”
Selv om Henrik Harder Olsen har taget en uddannelse som projektleder og et 
par certificeringer i forskellige IT-systemer, savnede han den faglige dybde, som 
en egentlig IT-uddannelse kunne give ham.
Ud over sit daglige job i KMD er han ved siden af andre tillidsposter valgt ind i 
SAMDATA\HK’S bestyrelse, hvor han er særligt interesseret i emnet efterud-
dannelse, som han selv har tæt inde på kroppen i sin dagligdag.

”Jeg vil gerne dygtiggøre mig til et nyt job i KMD eller måske være mere attraktiv 
for en anden arbejdsgiver, hvis jeg skal ud at søge et nyt job. Når jeg har taget 
grundfagene, er der på overbygningen f.eks. nogle spændende fag inden for 
IT-sikkerhed. Det er nok den vej, jeg godt kunne tænke mig at tage,” siger Henrik 
Harder Olsen.
”Jeg tager efteruddannelse for min egen skyld. Der er ikke nogen, som har 
presset mig til det.”

”JEG TAGER 
EFTERUDDANNELSE FOR 
MIN EGEN SKYLD” 
Midt under corona-pandemien har Henrik Harder Olsen, medlem af SAMDATA\HK’S bestyrelse, været i gang med en 
diplomuddannelse inden for IT på Erhvervsakademi Aarhus. Trods de vanskelige forhold er han sikker på, at de nye 
kompetencer giver ham flere muligheder i karrieren.
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Hvad den uddannelse har givet mig, har stået 
mange gange mål med det, jeg har skullet investere. 
Samtidig har jeg lært, at okay jeg kan sgu godt 
lære noget nyt.
Henrik Harder Olsen.

”

Undervisning i fritiden
Men hvad gør du egentlig, hvis du savner at blive klogere på IT?
Joh, for Henrik Harder Olsen var svaret at bruge fritiden og aftener på at tage 
en diplomuddannelse inden for IT på Erhvervsakademi Aarhus (EAAA). Meget 
undervisning har han gennemført som fjernundervisning under den nedlukning, 
som COVID-pandemien nødvendiggjorde. Dette har dog ikke vist sig at være en 
hindring. I dag har han færdiggjort de nødvendige fire grundfag, indenfor IT-sik-
kerhed, database, cloud og programmering.
Inden han kom så langt, sørgede han for at få lavet en erhvervskompeten-
cevurdering i HK, hvor han fik hjælp til at overskue sine muligheder inden for 
efteruddannelse.
”Det var på den måde, at jeg blev opmærksom på erhvervsakademiet i Aarhus,” 
siger Henrik Harder Olsen.
Lige netop EAAA har den praktiske fordel, at undervisningen ikke foregår langt 
fra, hvor han og hans familie har deres hus. Nærheden til EAAA sparer ham 
kostbar tid i en travl hverdag. Samtidig gør uddannelse det muligt for ham at 
kunne tage et fag ad gangen, hvad der også gjorde det nemmere at balancere 
med familielivet, tillidsposterne og hverdagene på jobbet.
”Det er et par år siden, jeg reelt begyndte. Hvert delfag indebærer undervisning 
en dag om ugen typisk fra 17.00 til 20.30 om aftenen, hvad der mestendels 
foregår i et forløb over otte til 10 uger med en efterfølgende eksamen. Med 
forberedelse har det taget omkring 14 timer om ugen.”
”Jeg kunne godt have gjort det hurtigere. Nogle tager to fag om ugen, men det 
kræver, at man kan få det til at hænge sammen, fordi undervisningen ligger på 
forskellige aftener,” siger Henrik Harder Olsen.

Været rigtigt godt
Når det kommer til undervisningen, er han også en tilfreds mand.
”Jeg synes, at lærerne har været gode til at understøtte os ved at tage sig tid til 
at finde ud af, hvem vi elever er, og hvor vi hver især kommer fra. Vi kommer jo 
alle med hver vores baggrunde og interesser. Så overordnet synes jeg, at det har 
været rigtigt godt.”
Han tilføjer:
”Når man under nogle af modulerne har skullet skrive opgaver, eller når man står 
for at skulle op til eksamen, skal man punke sig selv for at få lavet de ting, som 
man nu skal have lavet,” siger han.
Henrik Harder Olsen understreger, at i den sammenhæng gælder det om at være 
klar over ens personlige ambitioner:
”Man kan nøjes med at bestå eksamen eller vælge at gå efter et 12-tal i karakter. 
Når alt kommer til alt, handler det om, hvor meget tid man har at investere i det. 
Men generelt synes jeg, at lærerne på akademiet har været rigtig gode til at 
sørge for, at alle var med. Når alt kommer til alt, er det alligevel op til en selv at 
sørge for at få læst derhjemme. Du kan altså ikke bare nøjes med at møde op til 
undervisningen og regne med, at det er nok til at bestå dine eksaminer.”
Meget handler om at kunne planlægge sin tid rigtigt. Går det galt, bliver man 
hurtig presset. Under det sidste undervisningsmodul han tog, havde han f.eks. 
undervurderet, hvor langt dette forløb egentlig ville tage. Den fejl kolliderede 
med, at han og familien skulle renovere deres hus.
”Så der var lige lidt ekstra pres på. Det betød, at jeg var nødt til at slække lidt på 
mit ambitionsniveau. Der måtte det være nok bare at bestå.”

De mange timer værd
Han kan godt forstå, hvis andre tøver lidt, hvis de overvejer at tage en efterud-
dannelse. Det kan være en balanceakt at få hverdag og efteruddannelse til at 
hænge sammen. Men når Henrik Harder Olsen ser tilbage på forløbet indtil nu, er 
han ikke i tvivl. 
”Jeg kan sagtens leve med det. Jeg ville dog måske ikke lige have valgt at reno-
vere hus samtidig med en efteruddannelse,” siger han med et smil i stemmen.
Det han har lært, kan han nemlig bruge direkte i sin hverdag på jobbet. Henrik 
Harder Olsen har flere gange oplevet, at han på jobbet kunne genkende dele af 
det, han har tilegnet sig på efteruddannelsen. Nogle er det noget fra program-
meringssproget Python eller lidt XML-kode, han falder over. Alt sammen er 

det med til at give ham en anden forståelse af sit fag og erhverv, end før han 
begyndte at efteruddanne sig.
”Jeg forstår faglige problemstillinger på en anden måde, uanset som det gælder 
noget med database, IT-sikkerhed eller cloud. Det har virkelig givet mig lyst til 
at videreudvikle mine færdigheder, særligt inden for IT-sikkerhed og hvordan vi 
håndterer det i fremtiden.”
”Hvad den uddannelse har givet mig, har stået mange gange mål med det, jeg 
har skulle investere. Samtidig har jeg lært, at okay jeg kan sgu godt lære noget 
nyt. Og det i sig selv er lige så vigtigt som de faglige færdigheder, jeg har tilegnet 
mig på uddannelsen. Det har været helt nyt at komme ind i et studieforløb, hvor 
det sidste på grund af corona har foregået meget online. Det har været en ny 
verden, jeg lige skulle sætte mig ind i, men det fandt jeg ud af, at det kunne jeg 
da sagtens finde ud af.”
”Og ellers har der været en masse hjælp at hente på erhvervsakademiet.”

\
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\ EFTERUDDANNELSE \ Af Andreas Rasmussen, ar@andreas-rasmussen.dk

STOR TILSLUTNING 
TIL SAMDATA-KURSER
Indenfor IT-sektoren er efter- og videreuddannelse vigtigere end i mange andre sektorer. Rigtigt mange medlemmer bruger 
SAMDATA’s kurser, men det er svært at få et samlet overblik over, hvordan det ellers står til med videreuddannelsen.

Diplom- eller akademiuddannelse? Intern 
opkvalificering? Certificering hos leverandø-
ren? Selvstudier? Onlinekurser på de store 
kursusportaler?
Der er nærmest uendelige muligheder, når man 
som IT-arbejder gerne vil udvikle sin værk-
tøjskasse. Men netop fordi der er så mange 
forskellige slags efter- og videreuddannelse, 
kan det også være svært at kortlægge præcis, 
hvordan udviklingen ser ud på området.
Ser man for eksempel på de statistikker, der 
laves for virksomhedernes egne efter- og vide-
reuddannelser, så er de oftest lavet på tværs af 
brancher og altså ikke specifikt for IT-arbejdere.
Hvert femte år gennemføres CVTS, en euro-
pæisk undersøgelse af efter- og videreuddan-
nelse på tværs af landene. De seneste tal viser, 
at der er i 2015, blev lavet mindre efteruddan-
nelse i virksomhederne i forhold til 2005 og 
2010. Undersøgelsen blev gennemført igen for 
2020, men resultaterne er endnu ikke offentlig-
gjort, og CVTS er derfor ikke dagsaktuel.

Udvikling på erhvervsakademierne
Til gengæld er det let at se, at der er sket 
noget nyt på erhvervsakademierne. Færre 
tager en diplomuddannelse, mens flere tager 
en akademiuddannelse. Det første tal er faldet 
med cirka 8.000 kursister, mens det følgende 
tal er steget tilsvarende i perioden fra 2014-15 
til 2018-19, viser data fra organisationen Danske 
erhvervsakademier.
Institutionerne udbyder en lang række IT-ud-
dannelser på akademi- og diplomniveau, der 
kan hjælpe voksne med at efter- og videreud-
danne sig. Erhvervsakademierne dækker over 
en række uddannelser, men er blandt andet en 
helt central udbyder indenfor IT-uddannelserne. 
Det er for eksempel en mulighed for selvlærte 
IT-folk til at få papir på kompetencerne. 

Fart på SAMDATA’s efteruddannelse
Men mens diplom- og akademiuddannelserne 
samlet set hverken fik flere eller færre kursister 
i perioden, så er det gået stærkt for SAM-
DATA’s egne kurser. Især under corona-ned-

lukningerne mærkede fagforeningen en øget 
tilslutning:
“Sidst jeg tjekkede, var der over 5.000 indivi-
der, der havde brugt vores kurser, og nogle af 
dem har jo taget mere end ét kursus,” fortæller 
Jeppe Engell, der arbejder med at sammensæt-
te SAMDATA’s kursusportefølje.
Det er altså cirka hvert tredje af SAMDATA’s 
15.000 medlemmer, der bruger kurserne. 
“Vi er nogle af de første i HK, der gik i gang 
med at lave onlinebaserede kurser. Det var en 
kæmpe fordel, da corona ramte. Derudover 
har vi den fordel, at vores kurser er bygget op 
i delelementer, der kan udskiftes løbende, når 
et programmeringssprog for eksempel bliver 
opdateret eller en certificering ændres. På den 
måde skal vi ikke ud og købe helt nye kurser, 
men kan nøjes med at justere de enkelte dele, 
der er brug for,” siger Jeppe Engell.

\
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Hils på Jeppe Engell. Hvis du ikke allerede kender ham, så kender du sikkert 
til nogle af de medier og projekter, han står bag. 
Som SAMDATA’s eneste medarbejder er han, trods den afmålte titel 
‘IT-faglig konsulent’, både tovholder, idémand, sekretær, kursusudvikler, am-
bassadør og 42 andre funktioner, der i sidste ende handler om det samme: 
At gøre det federe, sjovere og mere lærerigt at være medlem af SAMDATA.
Det er ham, der dirigerer SAMDATA-Magasinet og er vært på SAMDATA’s 
podcast ‘DataSnak’, ligesom han styrer nyhedsbrev og sørger for at skaffe 
spændende artikler til SAMDATA’s hjemmeside. 
“Bladets temaer bunder i vores IT-politiske strategi eller andre diskussioner 
og temaer, som SAMDATA’s medlemmer og bestyrelse synes er vigtige. Vi 
skal ikke levere det samme som resten af HK’s blade. Vi skal bidrage med 
noget nyt. Det handler om at klæde medlemmerne på til nye emner, nye 
teknologier og vigtige tendenser, uanset om det handler om programme-
ringssprog, arbejdsforhold eller noget helt tredje,” siger han.
I denne artikel kan du møde manden, der forsøger at gøre delegeretmødets 
og bestyrelsens beslutninger til virkelighed via talrige mediekanaler og et 
aldrig faldende antal møder med potentielle samarbejdspartnere og alliere-
de.

Bladet som strategisk værktøj
SAMDATA-Magasinet er en af de helt centrale kommunikationskanaler for 
Jeppe Engell, når bestyrelsens beslutninger skal gøres til virkelighed.
“SAMDATA’s bestyrelse har med strategien lavet de overordnede rammer, 
for hvordan vi laver magasiner. Det er mig, der opererer indenfor de ram-
mer, og det er selvfølgelig noget, der efterfølgende altid er til diskussion: 
Har vi nu ramt rigtigt?” siger han og forklarer:
“Et eksempel er, at nu fik vi en ny del af strategien, der handlede om de 
sårbare medlemmer. Det kan være de studerende, men også medlemmer, 
der har en diagnose, eller på anden vis er mere udsatte end gennemsnits-
medlemmet. Dér lavede vi to hele bladtemaer om temaet.”

TIL VANDS, TIL LANDS 
OG I LUFTEN
SAMDATA-Magasinet skal levere vigtig viden til medlemmerne, der samtidig understøtter de 
strategiske indsatsområder, som delegeretmødet og bestyrelsen beslutter. Her kan du møde 
manden, der får beslutningerne til at blive virkelighed.

\ fortsættes side 10
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Bladet bliver altså løftestang for debatter, som SAMDATA finder vigtige:
“Jeg prøver at udtænke temaer, som på en eller anden måde passer ind i de 
diskussioner. Det handler om, hvad vi mener politisk og har en strategi for. Når 
bestyrelsen træffer de beslutninger, så bliver det til prioriterede mål, som vi skal 
understøtte i bladet. Det ligger i mit job at prøve at ramme de rette temaer, og så 
er der altid efterkritik hos bestyrelsen efterfølgende,” siger Jeppe Engell.
For ham er det helt naturligt at arbejde på den måde.
“Jeg vil ønske, at jeg i mange andre sammenhænge også havde en politisk 
strategi, jeg kunne operere indenfor. Det her med at have otte strategiske pinde, 
som man skal forholde sig til, det gør det supernemt.”

Schweizerkniven
Når Jeppe Engell ikke sidder på sit lille kontor i HK-hovedkvarteret på Islands 
Brygge i København, kan du finde ham i den lokale crossfit-klub. Og træningen 
har en del analogier til arbejdet.
For mens han i jernhulen både skal løbe, klatre i reb, svinge med kettelbells og 
lave tunge dødløft, så er rollen som fagforeningsenmandshær lige så alsidig. Når 
man slår op under ‘omstillingsparat’ i HK’s interne ordbog er der et billede af 
Jeppe Engell. 
At lave podcast, arrangere kurser, være tovholder på et magasin, betjene 
bestyrelsen, sidde i samarbejdsorganer med både politikere og erhvervsliv, være 
sparringspartner for erhvervsakademierne og en lang række andre opgaver er 
ingen sag for en konsulent.

Efteruddannelse som omdrejningspunkt
Et af SAMDATA’s vigtigste arbejdsområder er efteruddannelse. Formålet er at 
understøtte medlemmernes komptenceudvikling.
“Her den anden dag var der et medlem, der sagde, at han ville gerne have nogle 
kurser i det CMS, der hedder Umbraco. Jeg sagde til ham, at jeg synes, det var 
en super god ide. Det er sådan noget, vi gerne vil gøre, så medlemmerne kan få 
hjælp til det, de gerne vil lære,” fortæller Jeppe Engell.
Han fortsætter:
“IT-arbejdsmarkedet er enten generiske kompetencer som handler om program-
mering, databaser og systemdrift, eller også er det ekstremt software- eller 
hardwarespecifikke certificeringer. Det afhænger selvfølgelig af, hvor du arbej-
der, og hvad du arbejder med. Men vi må erkende, at det er sådan, det forholder 
sig. Og derfor er det dét, vi skal hjælpe medlemmerne med. Derfor går rigtigt 
meget af mit arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er dét, 
medlemmerne går mest op i.”
Og netop fordi der findes en tilrettelagt strategi om at understøtte medlemmer-
nes efteruddannelse, er det let for Jeppe Engell at gå til det:
“Vi har otte pinde i strategien. Det gør det supernemt for mig. Jeg kan let se, om 
det vi laver passer ind i strategien, uanset om det handler om et specifikt kursus 
eller om at køre et tema i bladet.”

Skubber på for læringsmiljø
I hans øjne stopper efteruddannelse ikke ved den enkelte. I det sparsomme 
møblement på sit kontor vifter han med armene, mens han forklarer vigtigheden 
af, at medlemmernes nye kompetencer også kommer i brug.
“Det er noget af det vigtigste, vi kan bidrage med. Vi skal overbevise arbejds-
pladserne om, at efteruddannelse er vigtigt, men også om, at de skal bruge den 
viden, der bliver skabt. Det er vigtigt, at man på arbejdspladserne forholder sig 
til, hvordan man skaber sit eget læringsmiljø, så det bliver naturligt at række 
hånden op og sige ‘jeg ved noget, vi kan bruge, for jeg har lige skrevet opgave 
om det’. Det kræver at man prioriterer at snakke om, hvordan man skal tilpasse 
arbejdsrutinerne,” siger Jeppe Engell.
Han tilføjer:
“Vi skal skabe en kultur, hvor efteruddannelse blive betragtet som noget kol-
lektivt på de store IT-arbejdspladser. Hvis alle support- og driftsansatte går ind 
individuelt og beder om at få fri til efteruddannelse, så er lederen jo nødt til at 
træffe et valg om hvem der skal have lov. Men hvis man har sat sig sammen og 
sagt ‘hvem har mest behov?’ og lagt en plan, så er det meget lettere.”
Han peger også på, at mange i IT-branchen er selvlærte og ikke nødvendigvis 
har papir på deres kompetencer, hvilket der kan være god grund til.
“Rigtigt mange er autodidakte af en grund. De syntes ikke, at det var sjovt at 
gå i skole. De er pissedygtige til et eller andet, men det er de blevet på trods. 
De kan have det svært med tanken om at de efter arbejde skal cykle ned på 
det lokale erhvervsakademi og overvinde deres frygt for at gå i skole. Der skal 
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Vi skal overbevise arbejdspladserne om, at efteruddannelse er vigtigt, men 
også om, at de skal bruge den viden der bliver skabt.”
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noget mere til. Det kan være kollegaer, der tilbyder at hjælpe. Det er ihvertfald en 
udvikling ,vi har et stort ansvar for at hjælpe på vej,” lyder det fra Jeppe Engell, 
der uddyber:
“I gamle dage havde 3F-området rigtigt mange ufaglærte, der allesammen skulle 
efteruddannes. Vi bør se på det på samme måde. Derfor siger jeg til de ledere i 
branchen, som jeg snakker med, at de er nødt til at gøre noget. Hjælp medar-
bejderne i gang, så de kan få papir på det, for det kan alt sammen bruges i jeres 
fag.” 

Den største sejr
Selvom både efteruddannelse, magasin og podcast fylder meget, så er hans 
bedste oplevelse i SAMDATA, at det lykkedes at etablere IT-Kvinderådet. Projek-
tet kulminerede ved årsskiftet, da rådet udgav en rapport med seks anbefalinger 
til hvordan man “knækker koden til diversitet i IT-branchen”. 
Projektet opstod i SAMDATA, men det var for stort til, at Jeppe Engell og besty-
relsen kunne løfte det alene. Det blev derfor HK Privat, der tog styringen, som 
altså kulminerede i en større rapport, seks anbefalinger og en del medieomtale. 
“Det var virkelig et super stykke arbejde. Det er et godt bevis på, at vi startede 
med at beslutte et mål og en strategi, og derefter konkretiserede, hvad der skulle 
til for opnå målet. Den måde at arbejde på håber jeg, at vi også kan overføre til 
for eksempel de sårbare unge, vi gerne vil give plads i IT-branchen.”
Jeppe Engell sidder i uddannelsesudvalget på seks forskellige institutioner, og 
den kommende tid skal rapportens anbefalinger være del af fremtidsdiskussio-
nerne alle seks steder.
På delegeretmødet ser SAMDATA’s schweizerkniv frem til at fortsætte arbejdet 
med at gøre de politiske beslutninger til virkelighed.

\

Rigtigt mange er autodidakte af en grund. De 
syntes ikke, at det var sjovt at gå i skole. De er 
pissedygtige til et eller andet, men det er de 
blevet på trods.
Jeppe Engell

Vi skal ikke levere det samme som 
resten af HK’s blade, vi skal bidrage 
med noget nyt.
”
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Familien Borup Coyle var lige kommet hjem fra ferien i Barcelona, da Danmark var 
nødt til at lukke ned for første gang som følge af den frygtede virus.
”Lige efter vi kom hjem, var jeg hjemme i tre uger, fordi vi skulle i karantæne. 
Siden da har jeg arbejdet non-stop. Selv sommeren sidste år var jeg på arbejde 
hele tiden. Selv sommeren i år har jeg arbejdet hele vejen igennem hos kunderne. 
Den eneste hjemmearbejdende uge, var lige efter nytår,” siger han.
Han skønner, at ham som minimum har arbejdet 40 procent mere end nor-
malt under hele pandemien. Egentligt er det øgede arbejdspres ikke voldsomt 
overraskende for den erfarne IT-konsulent, der også er mangeårigt medlem af 
SAMDATA\HK’S bestyrelse. Et voldsomt arbejdspres, som man ikke synes at 
kunne mærke på ham, afslappet som Jan Borup Coyle sidder der i sin fars sorte 
kontorstol, da SAMDATA Magasinet møder ham i hans fars nye lejlighed i udkan-
ten af Odense. Det virker som, om han hviler i sig selv. Dette er ikke tilfældigt, da 
han længe har arbejdet med at finde den rigtige balance mellem fritid, frivilligt 
arbejde og hans daglige dont. Det vender vi tilbage til lidt senere.

Løber mange ekstra kilometer for firmaet
Jan Borup Coyle peger på, at virksomheder under normale forhold som regel 
har mere end almindeligt travlt med at passe den daglige forretning. Den store 
vedligeholdelse eller opgradering af IT-systemerne kan ofte blive udskudt. Men 
når krisen rammer, er der pludselig tid til at få gjort alle de ting, som ellers bliver 
udskudt.

”Og det foretrækker de fleste virksomheder at overlade til eksterne konsulenter,” 
siger han.
Nu kunne man let forledes til at tro, at han som det mest naturlige har fået 
overarbejdsbetaling for de mange ekstra timer, men sådan er hans kontrakt ikke 
strikket sammen.
”Det har været en af de helt store hurdler. Bare her i sommerperioden havde en 
kunde et stort servernedbrud, hvor de mistede alle deres data. Harddisken blev 
sendt til Norge, hvor et firma har specialiseret sig i at finde data frem på ødelagre 
harddiske. Og vi fik faktisk 90 procent af de mistede data tilbage,” fortæller Jan 
Borup Coyle.

Ikke utilfreds med kompensation
Selvfølgelig kunne han have valgt at sige nej til at tage en ekstra tørn og bare 
holde fri med familien. Men havde han gjort det, var kundens systemer lammet.
”Og så er det, ens hjerte løber af med en: Så okay, fair nok, så må jeg bruge min 
ferie på det. Til gengæld mente min arbejdsgiver som udgangspunkt ikke, at de 
burde godtgøre mig for den ekstra tid. Det fik vi så løst på en måde, som jeg ikke 
er utilfreds med.”
På samme måde var han også nødt til – midt under den tidlige fase af coro-
na-pandemien, hvor ingen helt vidste hvor farlig og smitsom COVID-19 var – at 
tage ud til kunder. Også her blev der fundet en løsning med arbejdsgiver.
Selv om det sidste halvandet år eller mere har været hårdt for både ham og fami-

IT-KONSULENTER 
SKAL ARBEJDE 
EKSTRA UNDER 
KRISER

\ HJEMMEARBEJDE \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net . 

Under pandemien har Jan Borup Coyle arbejdet minimum 40 procent mere end normalt. Under kriser som COVID-19 har IT-konsulenter 
som ham ekstra travlt, understreger Jan Borup Coyle, medlem af SAMDATA\HK’s bestyrelse. Han håber, at medlemmerne har brugt 
tiden under corona-nedlukningen til at overveje, om de har den rigtige balance mellem arbejde og fritid. 
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lien, mener Jan Borup Coyle, at pandemien trods alt også 
har efterladt os med i hvert fald en vigtig lære om at holde 
den rigtige balance mellem arbejde og fritid. Bl.a. er han 
selv blevet bedre til at tage nogle hjemmearbejdsdage.
”Jeg har en til to dage, hvor jeg arbejder hjemmefra i 
stedet for at tage ind i firmaet. Det er, når jeg har opgaver, 
som kræver mit fulde fokus,” siger han.

Godt kan lide at nyde livet
Den tilgang forudsætter, at der er et klart skel mellem, 
hvad der er arbejde og, hvad der er fritid. Den udfordring 
har han løst meget praktisk: Lige så snart han klapper den 
laptop sammen, som han bruger til arbejde, holder han 
fri. Som i helt fri. Skal han på Facebook eller netshoppe 
foregår det med en helt anden laptop uden software til 
tidsregistrering eller arbejde.
”Jeg er en af dem, der godt kan lide at nyde livet. Så det 
vigtigste budskab fra mig er, at du skal finde din indre 
livsnyder frem. Jeg mener, at balancen mellem arbejde, 
fritid og familie skal gerne passe sammen. Det er en svær 
balance. Det er jeg godt klar over,” siger Jan Borup Coyle.
Netop derfor har han planlagt at tage på et kursus, der skal 
hjælpe ham med nogle redskaber til at blive endnu bedre at 
holde denne balance i de travle hverdage.
”Jeg vil gerne prøve at være en bedre livsnyder, specielt nu 
hvor jeg er blevet lidt ældre. Med tiden kan vi godt lide at 
få noget lidt bedre vin, kaffe sammen med noget lidt bedre 
mad. Det er helt fint. Men samtidig skal man også finde 
ud af at få en bedre balance i arbejdslivet. Det vil jeg klart 
anbefale alle at arbejde med,” siger Jan Borup Coyle.

Mere ind i hverdagen
Også alle dem, der har gået hjemme med familien de sidste 
mange måneder, bør overveje, om det ikke har været det 
rigtige at have en balance, hvor det hele tilter en lille smule 
mere i retningen af familien.
”I mine øjne skal man spørge sig selv, om man fik noget 
mere værdifuld tid under corona. Hvis svaret er ja, bør 
man fokusere på at få mere af det ind i sin hverdag. Men 

hvis man vælger at arbejde mere derhjemme, skal man 
som regel også bruge nogle redskaber til at skifte mellem 
arbejdet og fritiden.”

\

Selv sommeren i år har 
jeg arbejdet hele vejen 
igennem hos kunderne. 
Den eneste hjemmearbej-
dende uge, var lige efter 
nytår.
Jan Borup Coyle

CORONA REV 
ALLE SPIL NED FRA 

HYLDERNE
Sammen med sin kone, Ida Helene Coyle, dri-
ver Jan Borup Coyle netbutikken Spillehulen fra 
deres privatadresse. Herfra sælger de brætspil og 
puslespil til hele landet. Og her kunne de mærke, at 
danskerne brugte mere tid sammen. Ikke længe ef-
ter pandemien sendte alle danskere hjem, begyndte 
ordrerne at strømme ind. Lynhurtigt blev alle hylder 
i deres lager tømt, og også de måtte vente længe 
for at få nye varer frem. Og når der så endelig kom 
få dråber af nye forsyninger, blev de lynhurtigt 
udsolgt. Og reolerne på lagret stod igen tomme.
Mens det overvældende salg kan synes som et 
luksusproblem, har det været svært at holde kun-
derne glade, når de forgæves klikker ind for at købe 
et nyt spil eller puslespil. Samtidig har den store 
efterspørgsel betydet, at almindelige supermarke-
der nu tilbyder de mest populære brætspil til under 
de priser, som Spillehulen kan indkøbe dem fra 
leverandørerne.
”Ida har ikke fået løn i flere år. Det er et spørgsmål, 
om hvor længe vi kan holde til det,” siger Jan Borup 
Coyle, Hans kone er dog overbevist om, at det nok 
skal gå:
”Vi kan godt klare os i konkurrencen, men det kan 
blive hårdt økonomisk,” siger Ida Helene Coyle.

”

FAKTA
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Henrik Sohls kontor ligger som et af de sidste på den lange gang, der går ned 
gennem IT-afdelingen i Sønderborg Kommune. 
SAMDATA Magasinet besøger Henrik Sohl, der ud over at sidde i SAMDATA\
HK’S bestyrelse også bestrider hvervet som tillidsrepræsentant for Sønderborgs 
kommunale IT-medarbejdere. Til daglig er han en del af det hold, som hver dag 
sørger for, at kommunens digitale ryggrad holder sig oprejst. Henrik Sohls hver-
dage i Sønderborg Kommune er et godt billede på den forskel, som kommunale 
IT-medarbejdere gør over hele landet. De sørger for, at alle lige fra borgmestre til 
SOSU-assistenter kan logge på laptops, tablets og smartphones hver eneste dag 
i løbet af året.

Denne maskine blev i Sønderborg, lige som i alle andre kommuner, sat på prøve, 
da corona-pandemien gjorde det nødvendigt at sende medarbejdere hjem ad to 
omgange.
”Lige til at starte med var der meget at se til. Der var tryk på med at få de 
nødvendige licenser til VPN-forbindelser, så folk kunne arbejde hjemmefra. Vi 
skulle have udleveret nogle pc’er i en fart. Det var ikke alle, der havde laptop, som 
kunne køre en VPN-løsning” siger Henrik Sohl.

Lige vænne sig til det nye
Den første hektiske start til trods, gik det efterfølgende godt, understreger han. 

I DAG MERE NORMALT 
OG LEGALT AT ARBEJDE 
DERHJEMME
Den første tid efter den første corona-nedlukning var hektisk for Henrik Sohl og kollegerne i Sønderborg. I kommunens IT-afdeling sikre-
de de, at den digitale infrastruktur holdt til presset. Den store udfordring var at vænne sig til at arbejde digitalt hjemmefra. I dag er det i 
kommunen blevet mere accepteret at arbejde hjemmefra, mener Henrik Sohl, tillidsrepræsentant i Sønderborg Kommune. Dog er der et 
stykke vej til, at det opfattes som både legalt og naturligt.

\ HJEMMEARBEJDE \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net . 
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Selv tog han først hul på de nemme opgaver som f.eks. at opdatere firmware 
eller foretage vedligeholdelse af de systemer, der skal holde kommunens net-
værk kørende. Men denne infrastruktur viste sig at være god og solid, også i den 
situation hvor så mange lige pludselig skulle arbejde derhjemme fra.
”Generelt skulle de fleste af os lige vænne sig til at arbejde på en anden måde. 
Til daglig er det jo nemt bare at gå ned ad gangen og se, hvem der nu er på 
arbejde. Så kommer man også i tanke om, hvad det nu var, man skulle spørge 
hvem om,” siger Henrik Sohl.
”Hvis man sidder derhjemme, langt fra sine kolleger, og er i gang med en opgave, 
skal man strukturere sit arbejde på en anden måde. Måske skal man også plan-
lægge det mere end tidligere,” tilføjer han.
Henrik Sohl tager en slurk kaffen.
”Sådan som min hjerne og jeg fungerer, betyder det noget. Når jeg ser kolleger, 
får jeg nogle andre input end, når jeg sidder derhjemme alene.”
Selvfølgelig var han nødt til at møde fysisk op, hvis der var dele på serverne, 
som skulle udskiftes. Det foregik efter alle forskrifter med at spritte af, have 
mundbind på og holde afstand fra de kolleger, som også lige måtte være på 
arbejde. Ofte var der to eller tre kolleger til stede samtidig fysisk på kontorerne 
på gangen. Hans indtryk i dag er, at det egentlig fandt sin egen rytme meget 
hurtigt uden det store drama.

Hjemmearbejde kan have en pris
Henrik Sohl har dog hørt, at medarbejdere i andre kommuner er blevet syge af at 
være blevet afskåret fra den fysiske kontakt med deres kolleger.
”Her taler vi om meget udadvendte eller ekstroverte mennesker, der ikke kan 
holde ud at sidde helt alene hele tiden. Det har vi heldigvis ikke haft. Men 
kollegerne er også meget forskellige. Nogle havde det skidegodt ved at sidde 
derhjemme, mens andre havde svært ved at motivere sig selv,” siger han.
Selv blev Sohl mest stresset, når han og hans kone skulle dele skrivebordet 
derhjemme. Hun arbejder også ved kommunen, så hun blev også sendt hjem.
”Vi sad ved hver sin ende af spisebordet. Når den ene skulle holde møde, kunne 
den anden ikke holde møde. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Det larme-
de bare for meget. Og så stort er vores hus altså heller ikke. Så det gav nogle 
udfordringer,” griner Henrik Sohl.

Ikke sundt hele tiden
Det løste sig lidt hen ad vejen. Og faktisk arbejder hans kone stadig hjemmefra. 
Og er meget glad for det.
”Det er blevet mere normalt og mere legalt at arbejde hjemme.”
Henrik Sohl mener dog stadig, at der er en snert eller lidt mere tilbage af den 
opfattelse, at en hjemmearbejdsdag er ”halv fridag” eller noget, der ligner. Også 
selv om det egentlig er urimeligt, fordi der er rigtigt mange opgaver, som sag-
tens kan løses hjemmefra med en god internetforbindelse og en mobiltelefon.
”Du kan arbejde mere koncentreret og struktureret, når du sidder derhjemme, 
hvor der ikke er nogen, som forstyrrer dig eller kommer rendende. Selvfølgelig 
er det ikke alle opgaver, som kan løses på den måde. Jeg siger heller ikke, at det 
er sundt at sidde derhjemme hele tiden i lang tid. Der skal være en eller anden 
balance, så man også har et fysisk fremmøde.”
Selv om hjemmearbejdsdage er blevet mere accepteret, er der dog langt fra 
givet frit løb for det.
”Men det har ikke taget overhånd. Og det tænker jeg heller ikke, at ledelsen i 
Sønderborg Kommune ønsker. Det kommer meget an på, hvad det er for opga-
ver, som der er tale om. Det skal afgøres helt nede hos den enkelte chef. Der vil 
altid være nogen, som prøver at udnytte muligheder.”
”Men hvorfor skal det være dem, der kommer til at afgøre, hvad der kan lade sig 
gøre? Derfor giver det mening, at det er den enkelte chef, der aftaler det med 
sine medarbejdere,” siger Henrik Sohl.

En blød overgang
Selv synes han, at det tog lidt tilvænning at komme tilbage på arbejde, hvor 
kolleger kan komme ind ad døren.
”Det har faktisk været mere hårdt end at arbejde hjemmefra. Men nu er vi da 
begyndt at vænne os til at give hånd igen.”

For hans kolleger i IT-afdelingen tror han ikke, at det har været et generelt pro-
blem. Hans chef har været meget large med at lade medarbejdere tage et par 
ekstra hjemmearbejdsdage, hvis de følte, at der var behov for lige at vænne sig 
til at have mennesker omkring sig, mens man skal koncentrere sig.
”Vi har haft en blød overgang, som har fungeret meget godt.”
Henrik Sohl nikker over mod en kollega. 
”Hun var en af dem, som sagde, at hun i alt fald aldrig skulle tilbage til at arbejde 
normalt igen. Men nu sidder hun her igen.”

\

Det er blevet mere normalt og mere legalt 
at arbejde hjemme. 
Henrik Sohl”
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Det er næsten kun Coronaen, der har optaget den brede offentlighed de sidste 
halvandet år. Men inden for erhvervslivet, har der været plads til et stadig større 
fokus på den skæve køns-balance inden for IT-faget.
”Jeg står faktisk og bladrer i et Berlingske-tillæg, der ligger på mit bord, hvor jeg 
– sammen med en masse andre erhvervsfolk – har udtalt mig netop om kvinder i 
tech-branchen,” fortæller Simon Tøgern, der er sektorformand for HK/Privat. 
”Vi har i høj grad hjulpet med at få bragt emnet på podiet, og vi har fået en 
position og en bred anerkendelse for vores arbejde,” vurderer han.
HK Privat’s største bidrag var nedsættelsen af IT-Kvinderådet. Deres rapport og 
især deres seks gode råd til skabe større diversitet og bedre plads til kvinder blev 
mødt af velvilje de fleste steder.

Simon Tøgern har selv bragt IT-kvinderådets rapport med ind i KEA’s bestyrelse, 
hvor han har en plads. Og selv om rekruttering af kvinder ikke bliver en del af ud-
dannelsesinstitutionens hovedstrategi, så er det blevet en del af en målsætning 
om at skabe et studiemiljø, der kan rumme alle studerende – inklusive kvinder. 
Det er stadigt et godt skridt i den rigtige retning, mener Simon Tøgern.

Fokusér på rekruttering
”Hvis jeg skulle fremhæve et af deres seks råd – så skulle det være IT-Kvinderå-
dets anbefaling om at fokusere på ansættelsesprocedurerne. Det er her, at man 
kan skabe ændringer her-og-nu. Det er konkret og det kan skabe forandringer 
på meget kort bane,” understreger Simon Tøgern. 

IT-KVINDERÅDET SATTE TONEN
Sidste år søsatte HK/Privat IT-Kvinderådet, for at få fokus på rekruttering af kvinder til IT-branchen. Rådet kom med seks anbefalinger 
som HK Privat og SAMDATA\HK nu arbejder med at føre ud i livet, men der er behov for at fortsætte arbejdet.

\ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com\ KVINDER I IT

DE SEKS GODE RÅD FRA IT-KVINDERÅDET
IT-kvinderådet blev nedsat i 2019 og bestod af repræsentanter fra fagbevægelse, erhvervsliv, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner, tænke-
tanke og Folketinget. I foråret 2020 udgav de en rapport og seks gode råd, der kan hjælpe med at få flere kvinder ind i IT-branchen.

Bryd stereotyperne
Uddannelsesvejledere bør 
efteruddannes i temaer om køn, 
diversitet og vejledning. Pæda-
goger og lærere bør arbejde med 
den betydning, køn har for måden 
at undervise på.

Styrk IT-dannelsen i skole og 
fritid
Teknologiforståelse bør gøres 
obligatorisk i folkeskolen, så alle 
elever får større kendskab til, 
hvilke mulighederne der er inden 
for IT.

Opdater IT-uddannelserne
IT-uddannelserne bør se på, 
hvordan de kommunikerer og re-
krutterer nye studerende og f.eks. 
benytter kvindelige mentorer 
og punkterer fordomme om, at 
man skal være ekspert i kodning 
allerede ved studiestart.

Skab en respektfuld arbejds-
kultur
Lav klare mål for diversitet, og 
tydelige retningslinjer for seksuel 
chikane og diskrimination.

1 2 3 4
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KVINDER 
FORETRÆKKER 
MENNESKER
Hvis man skal tiltrække flere kvinder til IT-faget, så 
skal der større fokus på de menneskelige aspekter af 
de opgaver man arbejder med. Det viser en ny under-
søgelse fra ITU.

Mænd er stort set ligeglade med, om de skal lave et website, der 
gør det muligt at sortere ting som f.eks. reservedele – eller om de 
skal lave et website, der gør det muligt at sammensætte teams ud 
fra mennesker med forskellige personlighedstyper. 
Kvinder derimod foretrækker klart at kaste sig over opgaver, der 
handler om mennesker. 
Det var resultatet af en undersøgelse lavet på ITU, hvor man bad 
henholdsvis mænd- og kvinder på gymnasieniveau og på ITU’s 
programmeringsuddannelse om at vælge mellem opgaver som var 
”pakket ind” så de handlede om enten ”ting” eller ”mennesker”. 
”Uanset hvilke opgaver der blev stillet, så vi en systematisk forskel 
på, hvordan kvinder og mænd valgte. Blandt gymnasieeleverne 
fandt vi, at oddsene for at en kvinde valgte menneske- frem for 
ting-versionen var 2.7 gange højere end for mænd,” forklarer The-
rese Graversen, der er statistiker ved ITU og en af de fem personer 
bag undersøgelsen.
”Undersøgelsen viste også, at det var af stor betydning om de stu-
derende kendte til programmering i forvejen. Hvis man sammenlig-
nede de to yderpunkter – kvinder der ikke kendte til programmering 
med mænd der kendte til programmering, så var oddsene for at 
vælge ”menneske”-opgaven 3.8 gange højere for kvinderne end for 
mændene,” siger hun.

Tilpas opgaverne
Hun mener, at man bør bruge undersøgelsen til at tilpasse både 
undervisningen i IT-fagene, men at virksomheder også skal være 
opmærksomme på, hvordan de præsenterer sig, fordi det kan have 
stor betydning for, om de formår at tiltrække kvinder.
Hun understreger, at opgaverne i ITU’s undersøgelse var ens i tek-
nisk sværhedsgrad, uanset hvordan de blev præsenteret.
“Kvinder vil faktisk gerne lave noget, der er svært teknisk. Reelt 
er det jo endnu sværere at lave noget, som både skal fungere rent 
teknisk og så fungerer og passer med menneskelige behov ,” under-
streger Therese Graversen.

Kilde: ”Computing Educational Activities Involving People Rather Than Things Appeal 
More to Women (Recruitment Perspective)”, af Ingrid Maria Christensen, Melissa Høegh 
Marcher, Paweł Grabarczyk, Therese Graversen og Claus Brabrand.
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3446871.3469758 

Gå foran i ledelsen
Opstil måltal for ligestilling og sørg 
for ligestilling inden for efterud-
dannelse.

Diversitet skal ind i 
ansættelsesprocessen
Jobopslag og ansættelsesproce-
durer skal kigges efter i sømmene, 
så jobslag bliver mere inklude-
rende, og man får elimineret 
eventuelle bias

Læs mere om IT-kvinderådet www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/it-kvinderaadet

5 6

Selv om der nu er konkrete værktøjer, er han klar over, at man ikke lige ”løser” et 
problem af den størrelse med en rapport.
”Vi har bidraget til en dagsorden, som er vigtig. Men det er også en kulturæn-
dring, som kommer til at tage lang tid og som vi skal fortsætte med at arbejde 
på,” siger Simon Tøgern.

Det lange lys
Jeppe Engell er daglig leder i SAMDATA\HK og han har haft IT-Kvinderådets 
rapport med på dagsordenen i uddannelsesudvalgene på en hel stribe erhvervsa-
kademier rundt om i landet: KEA, CPH Business, UCL, EASV, EAAA og Dania. 
Han holder løbende øje med udviklingen og fremhæver også de to ”Knæk To-
nen”-rapporter som Prosa og Kvinfo udgav sidste år. Den ene af rapporterne do-
kumenterede f.eks., at 37 procent af kvinderne havde været udsat for krænkende 
handlinger på deres uddannelsesinstitution. På arbejdspladsen var det tilsvarende 
tal hele 45 procent. 
”Vi har i virkeligheden spurgt helt forkert tidligere, og har næsten kun accepte-
ret det som chikane, hvis kvinderne var blevet fysisk overfaldet. Problemerne i 
branchen har været underrapporteret,” siger Jeppe Engell.          \

Kvinder vil faktisk gerne lave noget, der er 
svært teknisk. Reelt er det jo endnu sværere at 
lave noget, som både skal fungere rent teknisk 
og så fungerer og passer med menneskelige 
behov.
Therese Graversen

”
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I den gamle frihavn på grænsen mellem Østerbro og Nordhavn i København bor 
sundhed.dk. På øverste etage i det gamle Silopakhus B sidder driftsfolk, support-
holdet, udviklere og resten af dét hold, der sørgede for, at et af landets vigtigste 
IT-infrastrukturpunkter holdt sig oven vande under corona-krisen. 
Da Mette Frederiksen trykkede på nedlukningsknappen i midten af marts, og 
vi alle skulle vænne os til hyppige næse- og svælgpodninger, steg presset på 
sundhed.dk i raketfart. I orkanens øje sad Jens Rastrup Andersen, som er tillidsre-
præsentant for medarbejderne, der står bag både websitet sundhed.dk og appen 
Min Sundhed.

Pladsmangel
Den hastige opskalering handlede ikke bare om båndbredde. Sundhed.dk ansatte 
hurtigt en lang række nye medarbejdere, først og fremmest for at kunne beman-
de support-telefonerne.
“Til at starte med var vi seks support-medarbejdere. Så kom vi op på ti. Men vi 
var nødt til at ty til at få et vikarbureau til at bemande support-telefonen. Der har 
simpelthen været så mange opkald. Vi har været op mod 70 medarbejdere, som 
har siddet og svaret på mails og taget telefoner. De har også måttet tage nogle 
weekend- og aftenvagter, for der skulle være mulighed for support i de vågne 
timer. De dyre timer om natten har vi heldigvis været forskånet for,” fortæller 
Jens Rastrup Andersen. 
De fleste supportopkald kom fra borgere, der havde problemer med at logge ind 
eller ikke kunne finde deres prøvesvar på siden.
“Det løste vi ved at hive corona-prøverne helt frem på forsiden,” forklarer Jens 
Rastrup Andersen.

Han er product owner på en række løsninger på sundhed.dk, hvor han har titel af 
forretningskonsulent. Med 17 år på arbejdspladsen har han været med fra den-
gang, hvor det hed amter og ikke regioner, og har set internettet gå fra perifært 
til centralt. Men en så hastig vækst som under corona har han aldrig oplevet.
Udover de mange vikarer på support-telefonen steg antallet af ansatte fra et-
par-og-halvtreds til 84. Det betød, at der ikke var arbejdspladser nok til alle.
Det seneste halvandet år har mange derfor arbejdet hjemmefra og Zoom-møder 
er blevet en uomgængelig del af hverdagen. Og nu, hvor corona ikke længere 
betragtes som en samfundskritisk sygdom, fortsætter hjemmearbejdet, fortæller 
han. Det vender vi tilbage til.
 
Overbelastede forbindelser
Websitet sundhed.dk og appen Min Sundhed drives og udvikles af firmaet 
sundhed.dk, der er ejet af regionerne, kommunerne og Sundhedsministeriet i 
fællesskab. Det er først og fremmest regionerne, der driver hospitalerne, der 
finansierer løn og infrastruktur.
Og det blev der brug for, da pandemien ramte Danmark.
“Da coronaen ramte, fik sundhed.dk rigtig travlt. Vi havde jo nogle løsninger, som 
man valgte at skalere op, og vores set-up blev pludselig voldsomt belastet. Det 
skyldtes bl.a., at folket loggede ind for at se deres coronaprøve-svar. Det åbnede 
hver gang en forbindelse fra vores portal og over til mikrobiologibanken, der står 
hos Statens Serum Institut, og de forbindelser kom nogle gange under pres. 
Der er blevet investeret en del tid og penge i at gøre det robust,” fortæller Jens 
Rastrup Andersen. 
Han fortsætter:
“Vi skulle hjælpe med at åbne Danmark op. Det betød for eksempel, at man skulle 
fremvise sit corona-svar, når man skulle på restaurant. Derfor var det vigtigt, at vi 
havde support og driftsovervågning klar. Tidligere har vi jo ikke været samfunds-
kritiske på den måde. Der er jo ingen, der er døde af, at sundhed.dk var nede, 
men pludselig betød det jo noget.”
Derfor måtte medarbejderne vise stor fleksibilitet og arbejde både aften og week-
ender.
“Der har vi indgået nogle driftovervågningsaftaler, både hvor folk har siddet fy-
sisk og kigget ind på på skærmen for at se, om portalen var oppe, men også hvor 
de har haft tilkaldevagt derhjemmefra, hvor de kunne blive tilkaldt, hvis alarmen 
gik. Det har været en ekstra belastning for medarbejderne, men der har vi altså 
haft nogle meget samvittighedsfulde kollegaer, som har villet ofre deres sparsom-
me fritid for at tage nogle rådighedsvagter,” siger han og uddyber:
“Den aflønning, der har været for det, har været passende, for du kan jo ikke gå 
i biografen, du kan ikke køre til tante Odas fødselsdag, du kan ikke dele en flaske 
rødvin med konen. Du skal være til rådighed og kunne arbejde sammenhængen-
de.”

Søger indflydelsen
Jens Rastrup Andersen viser rundt i toppen af de to tårne, der troner over det 
gamle pakhus. Der er 360 graders udsigt over København. 
Tillidsrepræsentanten peger på nationalarenaen Parken ganske få kilometer væk 
og kommer med en bemærkning om FC Københavns nylige nederlag mod FC 
Midtjylland, men skynder sig at skifte emne. Der er ingen grund til at dvæle ved 
de negative ting.

I ORKANENS ØJE
Jens Rastrup Andersen og hans kollegaer på sundhed.dk blev helt centrale for både corona-håndteringen og den efterfølgende 
genåbning. Bestyrelsesmedlemmet i SAMDATA\HK fortæller her om en mildest talt atypisk delegeretperiode i SAMDATA.

\ STRESS OG TRIVSEL \ Af Andreas Rasmussen, ar@andreas-rasmussen.dk

Sundhed.dk var en af de to vindere af Digitaliseringsprisen i år. De 
fik en delt førsteplads i kategorien “Sammenhængsprisen” for appen 
“Min Sundhed”. Prisen gives til “en offentlig institution eller myndig-
hed som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til 
at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende 
for borgere eller virksomheder eller på anden måde markant har gjort 
kontakten til institutionen eller myndigheden lettere for dem, markant 
har forbedret servicen, eller forbedret borgernes retssikkerhed, mobi-
litet, tryghed og trivsel.”

FAKTA
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Jens Rastrup Andersen er nemlig ikke en, der hænger sig i det, der er gået galt. 
Han ser fremad og finder løsninger. Det var derfor, han gik ind i SAMDATA, og 
derfor han blev tillidsrepræsentant.
“Det handler om at søge og få indflydelse,” konstaterer han.
Og netop dét forsøger han også i SAMDATA, hvor han genopstiller ved bestyrel-
sesvalget. 
“Vi arbejder strategisk med at få visionerne ned på papir og opsætte smarte mål, 
som vi har kunne arbejde frem mod. Det giver retning og styring,” siger han og 
fremhæver arbejdet med at få flere kvinder ind i IT-branchen.
“Noget af det, vi satte os for, og som er lykkedes, var IT-kvinderådet. Det har 
været et langt, sejt træk. Vi har behov for flere kvinder i IT og vi har behov for, 
at kvinder føler sig mere tilpas på arbejdspladsen, så de bliver fastholdt i IT, for 
de bibringer rigtig meget. Vi har jo typisk været et mandefag, men vi vil meget 
gerne have mange flere kvinder ind i IT. Dét har vi arbejdet strategisk for,” siger 
Jens Rastrup Andersen og fortsætter:

“Vi har også arbejdet meget med efteruddannelse og kompetenceudvikling. Vi 
har fokus på, at det er godt at få papir på sine kompetencer, at få afklaring på, 
hvad man kan og hvordan man vil udvikle sig. Derfor har vi længe arbejdet for at 
skabe en stor kursusportefølje for medlemmerne.”
Han peger på, at bestyrelsen igennem årene er blevet mere og mere målrettet i 
strategiarbejdet.
“Jeg vil ikke sige, at man har spildt tid og penge tidligere, men det er bare blevet 
mere fokuseret hen over årene. Det synes jeg, er rigtig godt. Vi bruger de penge, 
der er til rådighed, på en god og effektiv måde, som vi kan stå på mål for. Der er 
mange, der har givet udtryk for deres anerkendelse og respekt for det arbejde, 
der bliver lavet i SAMDATA.”

Da coronaen ramte, så fik 
sundhed.dk rigtig travlt. Vi 
havde jo nogle løsninger, 
som man valgte at skalere 
op, og vores set-up blev 
pludselig voldsomt belastet. 
Det skyldtes blandt andet, 
at folket loggede ind for at 
se deres coronaprøve-svar.

”

\ fortsættes side 20
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Han peger på, at det er en udvikling, der gennemsyrer hele HK.
“Der har overordnet i HK været fokus på DOF, ‘Den organiserende fagforening’. 
Det handler om at være organiseret, hvis vi skal have en stærk stemme, når vi 
forhandler. Det handler også om at imødegå de fordomme, som nogen har om 
fagforeninger, at det er pamperi og spild af tid og penge. Jeg synes, vi er et tyde-
ligt bevis på, at vi bruger pengene, så de kommer medlemmerne til gode.”

Efteruddannelse
En af de ting, som pengene bruges på, er efteruddannelse, der er helt centralt i 
SAMDATA’s strategi.
“Vi har arbejdet meget med det igennem årene. Alle kan gå ind på SAMDATA’s 
kursusoversigt og tilmelde sig de kurser, som man gerne vil efteruddanne sig 
indenfor. Det er noget, vi har arbejdet meget strategisk med. Vi skal understøtte 
medlemmernes udvikling,” siger Jens Rastrup. 
Da corona-pandemien ramte var SAMDATA derfor på forkant. Hele kursusporte-
føljen er nemlig digitalt tilgængelig.
“Vi havde allerede tilbuddene klar,” siger han og uddyber:
“IT er jo lokationstransparent. Du behøver ikke at møde op fysisk i et undervis-
ningslokale, du kan tage det hjemmefra på det tidspunkt af døgnet, som passer 
dig. IT er jo noget af det, der hele tiden udvikler sig, så der er behov for, at folk 
opgraderer og opdaterer deres viden. Uanset hvem du er, kan du finde et kursus, 
som er interessant for dig. Uanset om det er netværkssikkerhed, Python eller 
noget helt tredje, kan du finde et relevant kursus på SAMDATA’s hjemmeside. 
Det er fagligt relevant og meget efterspurgt hos medlemmerne.”
Han peger på, at SAMDATA’s kurser kan være supplement til den efter- og vide-
reuddannelse som f.eks. erhvervsakademierne kan tilbyde.
“Du kan sidde og tumle med det her i det tempo, som du selv vil. Du kan dygtig-
gøre dig, selvom du har fuldtidsjob og en familie og fritidsaktiviteter. Hvis du så 
har et par timer i overskud om onsdagen, så kan du investere dem i din videreud-
dannelse, i stedet for at du skal køre langt til den nærmeste handelsskole for at 
tage et kursus. Det giver flere heste at spille på.”

Efter corona
Det er ikke længe siden, at corona blev fjernet fra listen over samfundskritiske 
sygdomme. Som et af de første lande i verden er Danmark ved at vende tilbage 
til en hverdag, der minder om den, vi havde for to år siden. Og så alligevel ikke 
helt. For fænomenet hjemmearbejde er slået igennem mange steder, og det er 
det i høj grad også hos sundhed.dk, fortæller Jens Rastrup Andersen.
“Vi har en to-to ordning. Man skal være på kontoret to dage om ugen, og man 
skal arbejde hjemmefra to dage om ugen. Den sidste dag må man aftale med sin 
nærmeste leder. Det betyder, at der er plads til alle på kontoret, også selvom vi er 
flere medarbejdere, end der er pladser,” siger han.
Han smiler og hiver telefonen frem. Han åbner en app, der viser en plantegning 
over sundhed.dk’s kontorer på 6. sal i pakhuset. Han klikker på den plads, han 
plejer at bruge, og booker den til en kontordag i den følgende uge. Det er free 
seating, men med forhåndsbooking. 
To-to-ordningen er frivillig og løber indtil næste sommer. Jens Rastrup Andersen 
og AC-tillidsrepræsentanten bakker op om aftalen, men har begge rent symbolsk 
valgt at stå udenfor ordningen.
“Det var vigtigt at vise, at det er okay, hvis man ikke har lyst til at indgå i ordnin-
gen, hvis man ikke har lyst til at arbejde hjemmefra. Derfor har vi ikke meldt os til, 
for at markere, at det er okay.”
Alle, der indgår i to-to-ordningen, har fået stillet op til 3.000 kroner til rådighed til 
indkøb af for eksempel en indstillelig kontorstol eller belysning og får refunderet 
200 kroner om måneden til internetforbindelse.

\

Jens Rastrup Andersen er 53 år, samboende og har 
fire børn. Han er uddannet datamatiker fra Esbjerg 
Handelsskole og har arbejdet på sundhed.dk siden 2004. 
Udover at være tillidsrepræsentant sidder han i HK 
Kommunal Hovedstadens afdelingssektorbestyrelse. Jens 
Rastrup Andersen har siddet i SAMDATA’s bestyrelse i tre 
valgperioder.

OM

Det har været en ekstra belasting for medarbejderne, 
men der har vi altså haft nogle meget samvittigheds-
fulde kollegaer, som har villet ofre deres sparsomme 
fritid for at tage nogle rådighedsvagter.

\ STRESS OG TRIVSEL

”
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PANDEMIEN LAVEDE ALT OM
Det har ikke været en normal delegeret-periode. Corona-pandemien har det seneste halvandet år sat dagsordenen og 
påvirket de flestes arbejdsliv. For nogle betød hjemsendelserne paradoksalt nok mindre stress.

Har du følt stress, angst eller andre former for 
psykisk ubehag de seneste 18 måneder? Så er 
du ikke alene. 
Da Mette Frederiksen tonede frem på fjern-
synsskærmene onsdag den 11. marts skabte 
hun Danmarkshistorie. At store dele af landet 
reelt blev lukket ned og mange blev sat til at 
arbejde hjemmefra var uprøvet terræn. Det 
har været halvandet år, hvor medarbejdere, 
tillidsrepræsentanter og ledere har skullet 
lægge skinnerne, mens toget kørte. 

Zoom-møder hobede sig op
Selvom Danmark på mange måder er sluppet 
bedre igennem pandemien end mange andre 
lande, først og fremmest målt på menneskeliv, 
men sekundært også på økonomi, så har de 
omfattende nedlukninger og hjemsendelser 
ikke været uden konsekvenser. For hjemme-
arbejdet har for mange betydet et anderledes 
arbejdsliv, hvor institutions- og skolebørn har 
skullet underholdes samtidig med, at indkaldel-
serne til zoom-møder hobede sig op.
Men billedet er ikke sort-hvidt. For flere 
undersøgelser viser faktisk, at nogle af de, der 

arbejdede hjemmefra, fik mindre stress.
For eksempel viste en stor undersøgelse 
foretaget af Rockwoolfondens forskningsen-
hed, at der skete et lille, men signifikant, fald i 
antallet af danskere, der var i risiko for stress 
og depression, fra ugerne før pressemødet til 
ugerne efter.

Ikke meget viden
Det var dog ikke tilfældet for alle faggrupper, 
hvilket understreges af, at en undersøgelse 
foretaget i slutningen af april 2020 blandt 
DJØF’ere med børn i hjemmet viste, at 44 
procent betegnede sig som stressede i “høj 
grad” eller “nogen grad”. Før nedlukningen 
var samme andel 30 procent. DJØF’erne er 
relevante at sammenligne sig med, fordi de 
i lighed med IT-sektoren ofte har mulighed 
for at arbejde hjemmefra i modsætning til 
for eksempel sundheds-, omsorgs-, pleje- og 
servicepersonale.
Der findes ikke meget viden om IT-medarbej-
deres stress-niveau under nedlukningerne i 
Danmark. Fagforeningen PROSA spurgte sid-
ste efterår deres medlemmer, og her svarede 

17 procent, at de havde svært ved at adskille 
fritid og arbejdstid, mens 65 procent oplevede 
det som en større fleksibilitet mellem arbejde 
og fritid. Undersøgelsen spurgte ikke direkte 
til stress. 

Hårdest ramt
Ser man på andre lande er tallene betyde-
ligt værre. I maj 2020, et par måneder inde 
i de globale nedlukninger, var IT-folk absolut 
hårdest ramt. En undersøgelse fra Melbourne 
University viste, at næsten 40 procent af 
IT-medarbejderne havde oplevet depression 
eller angst den seneste uge. På tværs af 
faggrupper var tallet ‘kun’ 17 procent. Der var 
altså ingen tvivl om, at pandemien havde store 
konsekvenser. Det er dog vigtigt at understre-
ge, at både arbejdsmarkedet, overenskomster 
og arbejdsforhold ser meget anderledes ud, 
end de gør i Danmark.

\
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Da Mette Frederiksen tonede frem på tv-skærmene den 11. marts om aftenen, 
vidste vi, at der var noget dystert på vej. Italien stod midt i en katastrofe, danske 
skiturister myldrede hjem fra alperne og i løbet af få dage eksploderede antallet 
af smittede i Danmark. 
Og så havde Mette Frederiksen en meget dyster mine den aften.
Alligevel kom det som et uppercut i slowmotion. Et slag – hvor vi lige skulle fatte, 
hvad det var, der havde ramt os.

”Jeg tror ikke helt, at jeg forstod, hvor alvorligt det var,” erindrer Ann-Karin 
Axelgaard, der driver en enmandsvirksomhed, hvor hun bl.a. holder kurser og 
hjælper virksomheder med IT-opgaver.
Hendes forretning var allerede begyndt at lukke om morgenen uden, at hun 
havde tænkt særligt over det. 
”Den dag havde jeg egentlig aftalt et frokostmøde med en mulig kunde, hvor vi 
skulle tale om at lave IT-undervisning for en gruppe socialt udsatte borgere. Men 
tidligt om morgenen fik jeg en sms, hvor kunden konstaterede, at ’det skal vi nok 
lige udsætte’, fortæller Ann-Karin Axelgaard. 
Derefter fordampede alle opgaver, som havde de aldrig eksisteret. Hendes virk-
somhed stod stille. Bom stille.
Men Ann-Karin Axelgaard gik ikke i panik - mest fordi hun ikke regnede med, at 
krisen ville vare særligt længe. 

Tid til et nyt ben i forretningen
En stor del af hendes virksomhed er bygget op omkring 1:1-undervisning, hvor 
f.eks. virksomhedsejere køber et klippekort, så de kan få hjælp til at sætte auto-
matisk backup op eller blive mere effektive.
”Flere af mine kunder er butiksejere, og de brænder rigtigt meget for deres 
virksomhed, og de ved meget om deres niche. Men de har ikke nødvendigvis tid 
til at sætte sig ind i en hel masse backupsystemer, apps eller smarte genveje. Det 
kommer jeg ind og hjælper dem med.” 
Hun er meget bevidst om, at næsten alt hvad hun underviser i, kan findes på 
nettet og at hun skal tilføje en anden værdi.
”Det er relationen til kunden, der er sindssygt vigtig, og min styrke er, at jeg er 
god til at forklare ting og skabe løsninger, så de slet ikke behøver sætte sig ind i 
teknikken,” siger Ann-Karin Axelgaard.
Hun underviser også medarbejdere på fysiske kurser og laver konsulentarbejde 
for virksomheder. I nogle perioder, har hun haft faste jobs hos bestemte firmaer. 
Men uanset, at hun har mange forskellige kundetyper, så gik det alt sammen i 
stå, da hun ikke måtte mødes med kunderne og ikke kunne undervise fysisk. 
Hendes første reaktion var, at det var tid til selv at blive klogere.
”Jeg brugte påsken til at tage på et online-kursus, hvor jeg lærte, hvordan man 
selv laver online-kurser. Min tanke var, at det ville gøre det nemmere at få kunder 
i den anden ende af landet og skabe et helt nyt ben i forretningen, hvor jeg 
kunne udbyde min viden til alle.”
Mange andre gav sig til at søge Corona-støtte, men Ann-Karin Axelgaard syntes 
ikke, at det kunne betale sig, og hun synes egentlig ikke, at ordningen passer 
særligt godt til små firmaer.
”Først regnede jeg med, at pandemien gik over igen, og senere tænkte jeg, at 

\ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com\ CORONA-LOCKDOWN

DEN DAG MIN 
VIRKSOMHED 
PLUDSELIG STOD STILLE
Samme dag som Coronaen ramte Danmark, forsvandt alle Ann-Karin Axelgaards kunder. Hun er begyndt at omlægge 
til online-undervisning og har taget andre jobs, men mest af alt vil hun bare tilbage til at hjælpe kunderne med deres 
IT-udfordringer.

Billedtekst
”Det er dét at undervise og hjælpe folk som jeg brænder for, og det som jeg vil tilbage til. Jeg slipper ikke IT-branchen,” siger 
Ann-Karin Axelgaard. (Foto: Ernst Poulsen)

Fremhævet citat
”Når du er alene er du enormt sårbar, så jeg vil klart anbefale folk at gå sammen med andre små IT-virksomheder.”
Ann-Karin Axelgaard

Når du er alene er du enormt sårbar, så jeg vil 
klart anbefale folk at gå sammen med andre 
små IT-virksomheder.
Ann-Karin Axelgaard”
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det ville æde sig selv op i udgifter til revisor og tidsforbrug med ansøgning og 
dokumentation. I stedet rationaliserede jeg, at jeg måtte suge på lappen i et par 
måneder, og så lod jeg være med at søge, da det passer mig bedst at klare mig 
uden offentlig støtte.”

Huslejen skal betales
Efterhånden som pandemien trak længere og længere ud, blev presset hårdere, 
og hun måtte revurdere hele forretningen, for det kunne ikke lade sig gøre at 
skabe online-kurser hurtigt nok. I stedet valgte hun at gå i en helt ny retning.
Hun har taget job på et bosted for voksen-handicappede. 
”Jeg måtte bare konstatere, at jeg ikke kunne drive kurser og 1:1-undervisning 
midt i en pandemi, men var nødt til at skifte spor. Men jeg har altid været typen, 
der ikke giver op, og jeg har fundet ud af, at jeg er ret god til det nye job, og det 
er også sundt at komme ud af sin comfort-zone,” siger Ann-Karin Axelgaard.

Råd: Alene er du sårbar
Hun har stadig plads i et kontorfællesskab, men hun har bemærket, at der er 
mange af enkeltmandsfirmaerne, der er forsvundet fra kontoret. 
Det har gjort hende bevidst om, at man som enkeltmandsfirma i IT-branchen skal 
sørge for at skabe netværk og samarbejdspartnere. 

”Når du er alene, er du enormt sårbar, så jeg vil klart anbefale folk at gå sammen 
med andre små IT-virksomheder, der har en faglighed, der komplimenterer de 
ting, du kan. Så kan man som team tage flere forskellige opgaver ind, fordi man 
som team både kan hjælpe hinanden med at videreudvikle forretningen, og sam-
men kan man faktisk godt komme til at stå skarpere.”

Slipper ikke IT-branchen
Gennem årene har hun prøvet mange forskellige ting, lige fra at være lærervikar 
til at være fast IT-konsulent i en virksomhed, der solgte flydele. Og selv om hun 
lige nu har et 25-timersjob, så er det lykkedes hende at få et vagtskema, som gør 
det muligt at holde en dør åben tilbage til det gamle job.
”Jeg har aften- og weekendvagter, og det betyder, at jeg har nogle dagtimer 
og enkelte fridage i ugens løb, hvor jeg kan drive mit firma og bygge videre på 
online-universet,” fortæller Ann-Karin Axelgaard.
”Jeg kan faktisk mærke, at jeg liver helt op, når jeg begynder at fortælle om det. 
Det er dét at undervise og hjælpe folk, som jeg brænder for, og det som jeg vil 
tilbage til. Jeg slipper ikke IT-branchen,” slår Ann-Karin Axelgaard fast.

\
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1981 – 1984     Uddannet kommis, Droob  

1995 – 1998    Danish Crown, EDB-assistent 

1998 -         Selvstændig, axelgaard.dk

2010 – 2015    Ekstern IT-konsulent, DAO Aviation

2019 -              Medlem af bestyrelsen i SAMDATA\HK
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Billedtekst
”Det er dét at undervise og hjælpe folk som jeg brænder for, og det som jeg vil tilbage til. Jeg slipper ikke IT-branchen,” siger 
Ann-Karin Axelgaard. (Foto: Ernst Poulsen)

Fremhævet citat
”Når du er alene er du enormt sårbar, så jeg vil klart anbefale folk at gå sammen med andre små IT-virksomheder.”
Ann-Karin Axelgaard
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DE HELT SMÅ 
IT-VIRKSOMHEDER BLEV 
SLAGTET AF CORONAEN
Alle tror, at IT-branchen tjente tykt på Corona-krisen. Men reelt mistede hele 64 procent af de helt små IT-virksomheder 
omsætning under Coronaen viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidigt var Corona-støtten for kompliceret for de helt små 
virksomheder, mener SMVdanmark.

\ Af Ernst Poulsen. ernst@ernstpoulsen.com\ CORONA-LOCKDOWN

Corona-pandemien sparkede gevaldigt gang i 
vores brug af digitale løsninger. 
Forældrene deltog i Zoom-møder dagen lang. 
Børnene fik opgaver via Aula. De offentligt ansatte 
arbejdede hjemmefra, mens befolkningen betjente 
sig selv digitalt. Og så e-handlede vi som aldrig før. 
Selv om Dansk Erhvervsliv tabte 0,5 procent i 
omsætning i Corona-året, så fik IT-branchen en 
vækst på 3,3 procent. Den offentlige sandhed blev, 
at digitaliseringen havde sejret og, at IT-firmaerne 
havde tjent godt. Det var bare ikke helt sandt.

Generelt viser tallene fra Danmarks Statistik, at de 
store virksomheder med mere end 50 ansatte har 
haft langt lettere ved at klare Corona-krisen end 
virksomheder med f.eks. 10 eller 20 ansatte.
For de helt små - enkeltmandsvirksomhederne - i 
IT-branchen har det været en hård prøvelse. Hele 
64 procent - næsten to-tredjedele af dem mistede 
omsætning viser en særkørsel som Danmarks 
Statistik har lavet for SAMDATA Magasinet. 

Fra IT-ekspert til handicappleje
En af dem, der kastede håndklædet midlertidigt i 
ringen, var Ann-Karin Axelgaard, der i et par årtier 
har drevet en enmands IT-virksomhed, hvor hun 
underviser medarbejdere i små virksomheder og 
hjælper f.eks. butiksejere med at udnytte de digita-
le platforme bedre. 
Hun holdt ud i et halvt års tid, forsøgte at omstille 
til digital undervisning, men valgte til sidste at tage 
job på et plejehjem og senere på et bosted for 
voksen-handicappede. 
”Jeg måtte bare konstatere, at jeg ikke kunne 
drive kurser og 1:1-undervisning midt i en pandemi, 
men var nødt til at skifte spor, siger Ann-Karin 
Axelgaard. Du kan læse mere om hende i artiklen 
på side 22.

Støtteordninger bedst for de store
Hos SMVdanmark beretter man også om et 
blandet billede. Når man kigger på de store tal og 
de store virksomheder, så har Danmark overordnet 
klaret sig godt. Også i forhold til resten af Europa. 
”De mange kompensationspakker har gjort det 
administrativt bøvlet for de små virksomheder at 
søge hjælp. I januar 2021 fik Danmark godkendt 
hele 34 kompensationspakker, hvilket var Euro-
pa-rekord. Det betyder, at det har været svært at 
navigere i kompensationspakkerne sammenlignet 
med andre lande, hvor man har samlet hjælpen i 
bredere hjælpepakker,” siger Lasse Lundqvist, der 
er konsulent hos SMVdanmark (interesseorganisa-
tion for små- og mellemstore virksomheder).
Han vurderer, at de store virksomheder nemme-
re har kunnet finde resurser til at sætte sig ind i 
kompensationspakkerne, mens der hos de helt små 
virksomheder er et stramt fokus på driften, og at 
det derfor er svært at tage tid ud til at søge støtte.
Samlet set kunne det dog være gået langt værre. 
En undersøgelse fra Nationalbanken viser, at lande 
med en høj digitaliseringsgrad – herunder Danmark 
– har klaret sig langt bedre end lande, som halter 
bagud med digitaliseringen. 

\

De mange kompensationspakker har gjort det admini-
strativt bøvlet for de små virksomheder at søge hjælp. 
I januar 2021 fik Danmark godkendt hele 34 kompen-
sationspakker, hvilket var Europa-rekord. Det betyder, 
at det har været svært at navigere i kompensations-
pakkerne sammenlignet med andre lande, hvor man 
har samlet hjælpen i bredere hjælpepakker.

 Lasse Lundqvist, konsulent hos SMVdanmark.

”
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Hvordan kan tillidsrepræsentanter gøre en forskel for medlemmerne, hvis mange 
eller måske de fleste arbejder hjemmefra? 
Under COVID-pandemien måtte de fleste af SAMDATA\HK’S medlemmer arbej-
de hjemmefra, holde sikker afstand til kollegerne og mødte dem måske kun på 
skærmen under videomøder. Og i stedet for at møde sin tillidsrepræsentant ude 
ved kaffeautomaten, når der skal lidt ekstra varmt i kruset, er hun eller han også 
derhjemme. Det har forandret hverdagen for SAMDATA’s tillidsrepræsentanter 
ude på landets IT-arbejdspladser.
”Jeg har oplevet, at det er andre problemer, som folk kommer til mig med. De 
kommer jo ikke længere droppende ind på kontoret. Sagerne kommer med 
opringning eller en mail. Det er svært at vurdere, om der er ting, vi ikke hører om,” 
siger Annette Meldgaard Røge, mangeårigt medlem af SAMDATA\HK’S bestyrel-
se, der til daglig arbejder som udvikler i KMD.

Samme oplevelse fremhæver flere andre medlemmer af bestyrelsen, herunder 
Henrik Harder Olsen, der også er ansat i KMD. Særligt under nedlukningerne 
kunne han mærke, at en ny virkelighed havde indfundet sig.
”Som tillidsrepræsentanter savnede vi den daglige gang på kontoret med men-
neskelig kontakt. Under nedlukningerne var det lidt sværere at have føling med 
kollegerne,” siger han.

Svært at arbejde hjemmefra
Egentlig var overgangen til at arbejde hjemme under corona-nedlukningerne posi-
tive for Annette Meldgaard personligt. Hun bor i Fredericia og arbejder i Odense. 
Ved at arbejde hjemme sparer hun halvanden time om dagen på transporten frem 
og tilbage.
”Jeg har også været syg og lider lidt af træthed. Så når jeg arbejder hjemme, kan 

CORONA

TILLIDSREPRÆSENTANTER 
I EN NY VIRKELIGHED  
Med pandemien måtte tillidsrepræsentanterne rundt om på arbejdspladserne forsøge at få det daglige arbejde til at funge-
re online i stedet for den fysiske verden, mener to medlemmer af SAMDATA\HK’S bestyrelse. Medlemmer kommer med 
andre problemer end tidligere. Risikoen er, at der gemmer sig problemer, som de ikke hører om, når medlemmerne arbejder 
hjemmefra.

\ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net . \ HJEMMEARBEJDE
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jeg holde en pause, hvis jeg bliver træt. Det kan jeg ikke på arbejde. På den måde 
var nedlukningen en gave. Men det er som sagt min personlige oplevelse. For 
mig har det også været en fordel, at vi her bagefter har fået friere rammer til at 
arbejde hjemme, hvis det passer ind,” siger Annette Meldgaard Røge.
Hun understreger, at mange andre har oplevet det helt anderledes at skulle 
arbejde hjemmefra.
”Men sådan er vi jo meget forskellige. Jeg har kolleger, der har været lige ved at 
gå til, fordi de ikke kunne komme ud på arbejde. En af mine kolleger havde det 
f.eks. meget svært med at få struktur på det hele, når han arbejdede derhjem-
me.”
Andre kolleger har klaget over ondt i ryggen, når de skal arbejde derhjemmefra, 
hvor Annette Meldgaard Røge måtte minde dem om, at de skal rejse sig op ind i 
mellem; ganske som de ville gøre på arbejde. I stedet for at veksle et par ord med 
en kollega ved kaffemaskiner eller vandautomaten, skal man så måske lige bruge 
fem minutter på at nusse hunden bag ørerne eller tømme opvaskemaskinen ude 
i køkkenet.
”Jeg har haft flere snakke med kolleger om fysiske ting som tillidsrepræsentant. 
Jeg har færre sager med medlemmer om problemer med ledere. Dem sidder de 
jo på afstand af nu. Vi har haft en kollega, der sagde op efter, at vi kunne komme 
tilbage på arbejde, hvor samværet med en leder blev for stort et problem,” siger 
Annette Meldgaard Røge.
Med et grin tilføjer hun:
”Ellers har vi ikke haft flere sager, hvor medlemmer har haft problemer med 
chefer. Det er ikke til at vide, om der gemmer sig flere sager. Selvfølgelig kan alle 
lederne være blevet bedre under corona.”

Bedre med face-to-face
Også Henrik Harder Olsen har under corona-tiden oplevet en enkeltsag, hvor en 
kollega måtte forlade arbejdspladsen.
”Det var en opsigelse. Desværre. Alt var lukket ned, så det foregik uden fremmø-
de. Nogle ting måtte foregå online. Selv var jeg personligt ikke med. Vedkommen-
de fik selvfølgeligt tilbud om, at jeg kunne komme med som bisidder, men jeg var 
ikke med til den første samtale. Jeg blev så kontaktet af medlemmet efterfølgen-
de, hvor vi så kunne tale tingene igennem over Skype.”
”Her havde det helt klart været at foretrække, at vi kunne være fysisk til stede. 
Men det kunne vi simpelthen ikke, fordi alt var lukket ned,” fortsætter han. 
I den slags ekstreme situationer er det bedre at kunne sidde ansigt til ansigt 
fysisk. Måske bliver det lidt filosofisk, men menneskelig interaktion bliver simpelt-
hen bedre, når man er sammen fysisk. Snakken bliver en helt anden.

”Sidder vi to i en telefonsamtale, er det en anden samtale end, hvis vi sidder 
face-to-face,” understreger Henrik Harder Olsen.
Han peger på, at selv over video med Skype, risikerer man at overse den anden 
persons kropssprog eller andre ting, som måske ikke bliver sagt direkte. Henrik 
Harder Olsen kunne dog hjælpe med handleplaner for den afskedigede person, 
der også fulgte hans forslag.
”Han er også kommet i arbejde i dag. Så det er trods alt gået fint. Men at opsigel-
sen skulle foregå online, var en smule upersonligt. En opsigelse er aldrig sjov, så 
det bør ske fysisk. Jeg vil dog ikke klandre arbejdsgiver for noget som helst i den 
sag, fordi med corona kunne man ikke gøre andet,” siger Henrik Harder Olsen.

Kan ikke vide det 100 procent
Selv om en svær samtale er bedre at tage fysisk, kan det dog godt foregå online, 
mener Annette Meldgaard Røge.
”Den slags har jeg også taget. Det virkede som om, det var fint nok for de med-
lemmer, men jeg kan jo ikke vide det 100 procent. Men sådan var det jo også før 
corona, hvor der var folk, som ikke fortalte det hele eller slet ikke henvendte sig,” 
siger hun.
Under nedlukningerne har Annette Meldgaard Røge ikke haft sager, som involve-
rede flere parter. Og indtil videre er det i hvert fald hendes indtryk, at de personli-
ge samtaler er gået ganske udmærket som online møder eller telefonsamtaler. 
”Det har fungeret udmærket for mig. Mit indtryk er også, at medlemmerne har 
det på samme måde. Jeg har i hvert fald ikke hørt andet. Alle har kendt præmis-
serne under nedlukningen, hvor vi ikke havde andre muligheder.”

\

Som tillidsrepræsentanter savnede vi den 
daglige gang på kontoret med menneskelig 
kontakt.
Henrik Harder Olsen

Jeg har haft flere snakke med kolleger om fysiske ting 
som tillidsrepræsentant. Jeg har færre sager med med-
lemmer om problemer med ledere.
Annette Meldgaard Røge

”

”
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Selv om resten af Danmark har smidt mundbindene, holder Flemming Uldalls 
arbejdsgiver stadig på de strenge smitteregler. Et interview på hans arbejdsplads 
er ikke tilladt.
I stedet mødes SAMDATA Magasinet med ham i Aarhus’ IKEA, hvor restauranten 
giver mulighed for at få lidt mad til frokost samtidig med interviewet. 
Lige som tusinde andre IT-folk blev hans hverdag vendt på hovedet, da CO-
VID-pandemien gjorde det nødvendigt at sende medarbejdere i det offentlige 
som i private virksomheder hjem. Men i hans tilfælde havde det mindre at gøre 
med den frygtede virus. Det vender vi tilbage til nogle afsnit længere nede i 
artiklen her.

Kørte som planlagt
Egentlig regnede Flemming Uldall med, at pandemien ville ramme den database, 
som han har ansvaret for at styre for det danske sundhedsvæsen. Ved siden 
af sit daglige arbejde i DXC Scandihealth, der er IT-leverandør til det offentlige 
sundhedssystem, er Flemming Uldal også tillidsrepræsentant sammen med 
posten som bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK.
”Alle i Danmark over 50 år bliver automatisk indkaldt, forstået på den måde, at de 
får tilsendt en lille plasticpose til deres afføring, som så bliver undersøgt for blod. 
Er der for meget blod i prøven, bliver man indkaldt til en kikkertundersøgelse,” 
fortæller Flemming Uldall. 

OPKØBT MIDT UNDER 
CORONA-NEDLUKNING
Selv om den danske del af den amerikanske IT-koncern DXC blev solgt til et italiensk firma, ejet af en kapitalfond. er der 
ikke den store bekymring hos medarbejderne i Aarhus. Tilmed ser det ud til, at de nye ejere er åbne for at holde fast i 
overenskomsten, lyder det fra Flemming Uldall, tillidsrepræsentant og medlem af SAMDATA\HK’S bestyrelse.

\ CORONA-LOCKDOWN \ Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net . 

Tillidsrepræsentant og medlem af 
SAMDATA\HK’s bestyrelse Flemming Uldall 
har endnu svært ved at danne sig et klart 
billede af, hvordan corona-pandemien har 
ændret kollegernes arbejdsmønstre.
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I forbindelse med pandemien var der tale om, midlertidigt, at lukke for det 
system, fordi man forventede, at der ville blive for travlt i det danske sundheds-
system.
”Men det skete faktisk ikke. Det screeningsprogram kørte helt normalt.”
Alligevel var pandemien ikke helt uden konsekvenser for ham.
”Det betød, at jeg er blevet en meget bedre trommeslager,” konstaterer Flem-
ming Uldall med et stille svedent smil, da han fanger overraskelsen på den anden 
side af spisebordet.

Bedre trommeslager
Forklaringen på den melding er, at han har svært ved at arbejde hjemmefra, fordi 
det ikke rigtigt passer ind i familielivet. 
”Så jeg har siddet ude på arbejdet det sidste halvandet års tid. Det meste af 
tiden har jeg været alene. Indimellem har der måske været et par stykker derude 
i storrumskontoret, hvor der ellers sidder mere end 100 personer normalt,” 
fortæller Flemming Uldall.
I pauserne mellem de forskellige datakørsler har han så øvet sig på sit tromme-
spil med en medbragt elektronisk pad.
”Det hele har været meget underligt. Jeg har også været på arbejde i weeken-
den, hvor der er endnu mere stille. Ind i mellem har jeg gjort et eller andet, hvor 
alarmen er gået. Så kommer der en vagt. Mens man sidder med øretelefoner på, 
står der pludselig en anden mand: WWAAAH!”
Flemming Uldall sætter øjne og mund på vid gab for at demonstrere chokket 
ved uforvarende at blive hevet ud af sin egen verden en sen aften. Han griner 
hen over IKEAs hakkebøf med ærter, sovs og kartofler.

Tilbage på jobbet ... sådan da 
Selv om restriktionerne for at komme ind på arbejdspladsen er ophævet, 
foretrækker mange kolleger dog stadig at arbejde hjemmefra. Mange møder 
foregår over Zoom, der måske afkorter mødetid, gør dem mere effektive ved at 
eliminere smalltalk. Til gengæld er de digitale møder mindre egnede til idéudvik-
ling eller møder i samarbejdsudvalget, hvor dagsordenen og emnerne er mindre 
fast definerede på forhånd.

”Jeg har svært ved at sige, hvad det kommer til at betyde for arbejdsmiljøet. Vi 
har nogle faste mødedage, så vi ses da mere fysisk end før. Men jeg har meget 
færre sager som tillidsmand. Det er mere sådan hardcore ting som ’hvor er mine 
ferietimer?’ Problemer med arbejdsmiljø eller, at nogen småskændes, er væk.”
Til gengæld var der til at begynde med lidt mere bekymring, da det blev annon-
ceret, at DCX solgte sin afdeling i Danmark med sundheds-IT, DXC Scandihe-
alth, til det italienske IT-firma Dedalus med virkning fra den 1. april i år.
”Vi var bange for, at lige så snart vi blev overtaget af nogle andre, ville de smide 
os ud af overenskomsten. Men det nye firma har været meget åbne og var 
allerede begyndt at tale om overenskomst, inden overtagelsen var gennemført. 
Det blev ordnet lidt under radaren. Det hele ser dog foreløbigt godt ud,” siger 
Flemming Uldall.
Han fremhæver, at alt for mange IT-virksomheder byder og vinder udbud af of-
fentlige IT-opgaver uden at have overenskomst. På den måde kan de underbyde 
de konkurrenter, som er med til at støtte op om den danske arbejdsmarkedsmo-
del.
”At de får lov til at levere til offentlige kunder, finder jeg uretfærdigt. Men jeg 
ved da godt, at det er svært at komme igennem overfor kommunerne, at det 
kun er virksomheder med overenskomst, som kommer til at byde på de opgaver, 
de sender i udbud.”

Ingen fyringer i sigte 
Umiddelbart synes Flemming Uldall og hans kolleger også at kunne glemme en 
anden bekymring: Normalt betyder et salg fra en kapitalfondsejet virksomhed til 
en anden, som også er kontrolleret af en kapitalfond, at der skal rationaliseres, 
hvad der på almindeligt husmandsdansk betyder, at der skal fyres medarbejdere.
Flemming Uldall peger på, at den øvrige del af DXC i Danmark har haft under-
skud i en del år, mens afdelingen i Aarhus med sundheds-IT, med hans ord, ”har 
haft en nogenlunde forretning.”
”Så det er måske meget godt at komme lidt væk fra den del af DXC, som har 
tabt penge på en lang række fejlslagne projekter. Så selvfølgelig er det en ny 
kapitalfond, som i sidste ende ejer os, men vi har til gengæld sorte tal på bund-
linjen.”
Samtidig har Flemming Uldall heller ikke mærket nogen nervøsitet blandt sine 
medlemmer over nu igen-igen at være blevet solgt videre til en anden ejer. 
”Vi har været oppe omkring de 400 medarbejdere. Nu er vi en 80-100 ansatte. 
Mange af de tidligere kolleger er blevet fyret, ja, men de har altså også fået 
andet arbejde.”

\

Vi var bange for, at lige så snart vi blev 
overtaget af nogle andre, ville de smide os 
ud af overenskomsten.
Flemming Uldall”
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De 2364 medlemmer, som har deltaget i kurser, 
er fordelt på følgende afdelinger

\ 291 fra HK/Østjylland

\ 226 fra HK/Sydjylland

\ 206 fra HK/Sjælland

\ 217 fra HK/Nordjylland

\ 154 fra HK/Midtvest

\ 202 fra HK/Midt

\ 1.068 fra HK/Hovedstaden

\ ØKONOMI, MEDLEMSUDVIKLING OG KOMMUNIKATION

\ ØKONOMI

\ KOMMUNIKATION

\ LEDIGE fra juli 2020 til juli 2021

SAMDATA\HK’S BUDGET BLIVER FORDELT EFTER EN NØGLE BESTEMT AF HK/PRIVAT

 SAMDATA\HK Budget 2019 3.640.287

SAMDATA\HK Budget 2020 3.628.391

SAMDATA\HK Budget 2021  3.656.876

\ ÅRETS RESULTAT(ER)

\ 2021 (ikke godkendt)

Medlemsdemokratiet  475.000
Medlemsaktiviteter  1.400.000
Medlemskommunikation  1.402.876
Politisk arbejde  54.000
Organisation og fastholdelse  325.000

I alt  3.656.876

\ MEDLEMSUDVIKLINGEN
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\ 2019

\ 2020 

\ 2021 (september) 

  2020      2021

  Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli

    Alle afdelinger  928   898   835   796   761   757   834   861   829   808   750   704   702

\ KURSER
Af de i alt 2364 medlemmerne, 
der har taget kurser kommer

1.178 fra 
HK/Privat

663 fra 
HK/kommunal

395 fra 
HK/Stat

128 fra HK/Handel

SAMDATA Magasinet udkommer både 
digitalt og i en papirudgave. De fire 
årlige udgaver udkommer i et oplag på 
17.200 i papirudgaven.

Podcasten Datasnak har med udgan-
gen af september registeret 67.057 
unikker downloads. I gennemsnit har 
hver podcast 524 downloads.

\ MAGASINET \ PODCAST
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\ SAMDATA\HK KURSER

\  ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-411)

\  APP-UDVIKLING FOR BEGYNDERE I JAVASCRIPT

\  AVANCERET KONFIGURATION AF 

 WINDOWS SERVER 2012 (70-412)

\  BASH - LINUX SCRIPTING FOR BEGYNDERE

\  C# FOR BEGYNDERE 1

\  DIN PERSONLIGE IT-SIKKERHED

\  ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)

\  HTML OG CSS

\  IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE 

 INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)

\  INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS 

SERVER 2012 (70-410)

\  INSTALLING, MAINTAINING AND PROTECTING 

WINDOWS 10 (10100)

\  INTRODUKTION TIL MICROSOFT TEAMS 

\  INTRODUKTION TIL CLOUD-DATABASER         

\  JAVASCRIPT OG JQUERY FOR BEGYNDERE

\  MD 101 MANAGING MODERN DESKTOPS

\  MICROSOFT AZURE INTEGRATION AND SECURITY  

(70101)

\  MICROSOFT AZURE INFRASTRUCTURE AND 

DEPLOYMENT (70100)

\  MICROSOFT: INSTALLING, MAINTAINING AND 

PROTECTING WINDOWS 10 (10100)

\  OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING

\  PHP FOR BEGYNDERE

\  POWERSHELL

\  PYTHON FOR BEGYNDERE 1 

\  PYTHON FOR BEGYNDERE 2 

\  RESTFUL WEBSERVICES FOR BEGYNDERE I.NET 

CORE3 MED C#

\  SIKKERHED OG KRYPTERING FOR BEGYNDERE

\  SQL FOR BEGYNDERE

\  STUDIETEKNIK PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

\  SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING 

 – GRUNDLÆGGENDE JAVA

\  VISUEL PROGRAMMERING FOR BEGYNDERE

\  WORDPRESS FOR BEGYNDERE 

\ LÆS MERE OG TILMELD DIG HER WWW.HK.DK/AKTUELT/KALENDER

ONLINEKURSER
Velkommen til SAMDATA\HKs univers af onlinekurser. 
Her kan du dygtiggøre dig, når du har tid og lyst og i dit eget tempo. 
Se kurserne nedenfor.

HUSK AT VORES 
EFTERHÅNDEN 

STORE KATALOG AF 
ONLINEKURSER 

ALTID LIGGER KLAR OG 
VENTER PÅ DIG. 

SE DEM ALLE PÅ 
kortlink.dk/w9yn   

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

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk 

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

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

\ FIND MERE INFO OM SAMDATA\HK PÅ  
  

HAR DU SPØRGSMÅL? 
SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK
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“Jeg vil gerne have en fagforening, der kan sikre mig. 
Arbejdsmarkedet vokser meget for sådan nogle som 
mig, og det er jeg glad for. Alle vil have fat i sådan nogle 
som os. Men man kan jo godt blive i tvivl alligevel. Man 
har blod på tanden når man kommer ud fra skolen, det er 
godt at kunne få vejledning i forhold til ens muligheder. 
Som nyuddannet er det sådan noget jeg har brug for.
Det er også fedt med gratis kurser. Det ville være en god 
mulighed for at afprøve nogle ting, så man kan finde ud 
af hvilke områder, man vil fokusere på. Det ville være 
superfedt.
Min plan var egentligt at tage en top-up uddannelse, 
men jeg tror ikke, at jeg gør det. Jeg skal ud at have fing-
rene ned i det for at finde ud af, hvad der er spændende.

Blev forelsket i IT
Da jeg startede på KEA (Københavns Erhvervsakademi, 
red.), blev jeg forelsket i faget. Det er supersvært. Jeg 
har slet ikke prøvet det før. Det er helt vildt at sidde i en 
anden verden med et helt andet sprog, men det er out-
of-this-world tilfredsstillende, når det så virker. Du kan 
få 2 + 2 til at give 4, og så er man bare sådan ”YESSS!!”. 
De små sejre gør mig så glad.
Det fedeste er de store opgaver, hvor man afprøver de 
ting, som man kommer ud til i den anden ende. Vores 
eksamensopgave på andet semester bestod af, at vi fik 
en opgave fra en virksomhed, hvor vi skulle lave et pro-
jektkalkuleringssystem. Vi brugte en uge på at forberede 
os med diagrammer og analyser af hvad vi skulle. Da 
vi så kommer i gang, viser det sig, at hele gruppen har 
misforstået opgaven. Vi tabte underkæben allesammen. 
Der fandt vi ud af, hvor vigtigt det er med kommunikati-
onen. Det var meget lærerigt. Det var faktisk den bedste 
oplevelse, so far.

Var meget forvirret
Jeg havde tænkt, at jeg skulle være superprogrammør 
og blive skidegod til at kode, men der er så mange mulig-
heder med den her uddannelse.
Nu tror jeg, at jeg gerne vil være mellemmand. Jeg vil 
være god som product owner. Jeg kan snakke med både 
kunden og udviklerne og oversætte mellem dem. Jeg vil 
gerne komme med gode idéer, men jeg tror ikke, at jeg 
bliver hende, der opfinder den dybe tallerken.
Egentlig startede jeg med at være meget forvirret efter 
handelsskolen. Jeg var kontorassistent i et advokatfir-
ma, hvor jeg fik snust til både økonomi og jura. Men så 
prøvede jeg også nogle IT-opgaver. Da chefen så, at jeg 
havde flair for IT, fordi jeg lige tjekkede om strømstikket 
var sat til, så blev jeg introduceret til mere teknik og 
IT-drift. Jeg havde kontakt med en masse hostingfirmaer 
og ekstern support og blev fanget af det. Jeg overvejede 
at søge ind på ITU, men det endte med at blive KEA, for-
di det er så erhvervsrettet og man skal tage lidt initiativ 
selv i stedet for at sidde til en masse forelæsninger.

\

“JEG VIL HAVE EN 
FAGFORENING, 
DER SIKRER MIG”
24-årige Mette Marie Harder er i gang med tredje semester på datamatikeruddannelsen på KEA. 
Selv om hun endnu ikke er færdige med studierne, ved hun præcist, hvad hun forventer af en 
fagforening. Den skal som SAMDATA sikre hendes rettigheder på arbejdsmarkedet og vejlede 
hende, når hun kommer i tvivl.

Vi brugte en uge på at forberede os med 
diagrammer og analyser af hvad vi skulle. 
Da vi så kommer i gang viser det sig, at 
hele gruppen har misforstået opgaven. 
Vi tabte underkæben allesammen.
Mette Marie Harder

”


