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SIKKERHEDSSTYRELSEN: SIK Academy udvikler medarbejdernes 

kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver, og samtlige 

medarbejdere har gennemført modul om digitalisering (1/2) 

Sikkerhedsstyrelsen har et mål om at udvikle digitale medarbejdere for at understøtte en succesfuld implementering af styrelsens strategi. 

Medarbejdere og ledere skal forstå, ville og kunne digitalisering, hvis styrelsen skal være en moderne og serviceorienteret myndighed. 

Sikkerhedsstyrelsen har derfor udviklet sit eget kompetenceudviklingsakademi, som tilbyder skræddersyede kursusforløb inden for 

styrelsens kerneopgaver for samtlige medarbejdere på tværs af funktionsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: Sikkerhedsstyrelsen (SIK) 

» Målgruppe: Alle nuværende og kommende 

medarbejdere  

» Kompetenceområder: Digitalisering 

» Kontaktperson: HR Partner, Rikke Dragsbæk 

Jacobsen, rdj@em.dk 

BAGGRUND OG FORMÅL 

For at sikre en succesfuld implementering af Sikkerheds-

styrelsens (SIK) strategi 2020 har styrelsen igangsat et 

arbejde med at udvikle medarbejdernes, ledernes og 

organisationens individuelle og samlede kompetencer.  

For at understøtte kompetenceudvikling har SIK etableret et 

kompetenceakademi: SIK Academy. 

SIK har desuden udviklet en særskilt kompetencestrategi for 

fremtidens digitale medarbejder. Formålet er at målrette 

udviklingen af medarbejdernes kompetencer og mindset ift. at 

realisere styrelsens ambition om at være en moderne, digital 

og serviceorienteret myndighed.  

 

INDSATSEN KORT FORTALT 

SIK Academy er opbygget omkring en række moduler, som 

retter sig mod alle medarbejdere i styrelsen. Akademiet 

udbyder bl.a. et heldagsmodul om digitalisering (digital 

transformation). Modulet er bygget op om tre hovedemner:  

1) Introduktion til digitale tendenser og trends  

2) SIK’s registreringssystemer og indbyrdes 

sammenhænge og dataflows 

3) SIK’s digitale modenhed og den fremtidige digitale 

medarbejder. 

 

RESULTATER 

Sikkerhedsstyrelsen oplever, at medarbejderne i dag har en 

langt større forståelse af, hvad digitalisering betyder for 

opgaveløsningen. Tidligere umiddelbare barrierer for at tage 

nye teknologiske løsninger i brug er fx aftaget, og der 

eksisterer i dag et fælles sprog om digitalisering og et bredt 

netværk på tværs af organisationen. Helt konkret er der på 

baggrund af digitaliseringsmodulet udviklet en 

straksbehandlingsløsning, hvor tilsynsførende med en iPad 

kan foretage tilsyn og have afgørelsen klar samme dag. 

Alle medarbejderne har desuden gennemført en 

selvevaluering af deres egen digitale modenhed, som 

bidrager til et samlet billede af styrelsens digitale 

kompetencer. 

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Interne undervisere har været 

afgørende for akademiets 

succes, herunder at de enkelte 

moduler og undervisnings-

materiale har været udviklet i 

tæt samarbejde med styrelsens 

egne fagpersoner og med 

tilsvarende ledelseforankring 

 

2. Indhold i modulerne har været 

praksisnært med mulighed for 

at arbejde med egne problem-

stillinger og cases. Dette har 

gjort kursusforløb relevante og 

nærværende for deltagerne 

 

3. Ledelsens opbakning har været 

afgørende for at sikre det 

nødvendige engagement hos 

de medarbejdere, der har 

bidraget til udvikling og afvikling 

af kurserne.  
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SIKKERHEDSSTYRELSEN: SIK Academy udvikler medarbejdernes 

kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver, og samtlige 

medarbejdere har gennemført modul om digitalisering (2/2) 

FREMGANGSMÅDE  

SIK Academy skal understøtte implementeringen af Sikkerhedsstyrelsens 

strategi 2016-2020 og hæve alle nuværende og kommende medarbejderes 

generelle kompetencer inden for styrelsens kerneopgaver. Digitalisering (digital 

transformation) indgår som et ud af fem tværgående strategiske temaer med 

obligatorisk kursusforløb for samtlige medarbejdere. 

Kursusforløbene er udviklet i samarbejde med eksterne konsulenter med fokus 

på at gøre indhold og undervisning så relevant som muligt ift. medarbejdernes 

konkrete arbejde. Derfor blev nøglemedarbejdere udpeget til at indgå i 

udviklingen af indhold og undervisning samt oplært i at kunne undervise gennem 

train-the-trainers forløb. Der blev udvalgt to til tre medarbejdere som trainers pr. 

modul/tema. Kontorchefer blev udpeget som sponsorer for de udvalgte 

strategiske temaer, hvilket sikrede den nødvendige ressourcemæssige allokering 

af nøglemedarbejdere og gjorde forløbene mere praksisnære. 

Kurset i digitalisering (digital transformation) understøtter SIKs målsætning om 

udvikling af den ditgitale medarbejder og sondrer mellem et digitalt mindset (at 

ville) samt udvikling af egentlige digitale færdigheder (at kunne). ”Mindset” og det 

at ville handler om medarbejdernes holdning og motivation, herunder at turde 

prøve noget nyt, have mod, nysgerrighed og villighed til at lære og gøre noget nyt 

samt at se nye muligheder og perspektiver. Færdigheder og kunnen handler om 

evner og viden, fx ift. at anvende og udnytte digitale løsninger, systemer og data 

optimalt. Der udvikles i øjeblikket på 2. bølge af modulet, som skal være færdig til 

afvikling med nye kursusdeltagere før sommeren 2018. 

Fokus for digitaliseringsmodulet har været, at SIK skal være en moderne, 

serviceorienteret og digital myndighed. Samtidig ville SIK vurdere styrelsens 

samlede digitale modenhed. Derfor udviklede man et værktøj til at vurdere 

medarbejdernes digitale modenhed inden for tre dimensioner (strategisk, teknisk 

og organisatorisk), jf. figuren til højre. Digital modenhed angives på en skala ift 

niveauet hos den enkelte medarbejder afhængig af situationen og it-løsning. 

Modenheden beskriver, hvordan medarbejderen griber digitale muligheder an – 

fx drives de af et indre engagement eller har de brug for at blive hjulpet på vej. 

 

 

 

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• Det har været nødvendigt med en dedikeret tovholder på den overordnede 

udvikling af akademiet for at sikre fremdrift og koordinering ift. de interne 

undervisere. En lignende opgave kan med fordel organiseres som et projekt. 

Hertil kommer en række meget praktiske opgaver med selve afviklingen 

• Ledelsens opbakning og involvering har været uundværlig. Det kræver 

topledelsens fulde opbakning at rulle kompetenceudvikling ud i hele 

organisationen. Løbende orientering af den samlede chefgruppe og udpegning 

af udvalgte kontorchefer som faglige ”sponsorer” har virket godt 

• Det har været ressourcekrævende for de medarbejdere, der har bidraget til 

udvikling af akademiet. Både ift. udvikling af indhold og træning i at undervise. 

Til gengæld har det været en god investering ift. at målrette indholdet og sikre 

udbytte for deltagerne. De involverede medarbejdere har desuden selv opnået 

et kompetencemæssigt løft ift. udvikling og formidling af deres fagområde. 

Etablering af akademiet betyder desuden, at organisationen løbende følger 

med i nye krav til udvikling, omstillingsparathed og nye kompetencer 

• Den digitale ”modenhedsvurdering” af medarbejderne skabte en vis utryghed, 

som det derfor er vigtig at håndtere kommunikationsmæssigt 

• Ud over en betydeligt central investering fra styrelsens kompetencebudget er 

der opnået et finansieringstilskud fra statens kompetencefond over en 

årrække. 

 

 

 

Figur. Digital modenhed – en selvevaluering 


