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REFERAT  
MØDEINDKALDELSE 
 
 

Temamøde: Digital transformation den 4. september 2018, kl 13.30 – 16.30 
Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 207  
 

DELTAGERE 
 
 
 
ØVRIGE  

Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Dorte Stigaard, Lone 
Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas 
Krumbak, Niels Dahl Thellufsen (ref).  
 
Pernille Kræmmergaard, universitetets digitaliseringspartnere samt Anders Krogh, ITS 

 

1. VELKOMST   HENRIK HALKIER  13.30-13.40 

DISKUSSION  

Velkomst og præsentation af dagsorden.  

HP bød velkommen og gav en kort intro. Indtil nu har vi talt meget om gadgets, mens vi fremadrettet vil se mere på digitalisering 
i relation til mindset og gevinster. 
HH gav derefter en intro om AAU i forandring og læring. Universitetets rejse kan sammenlignes med en opdagelsesrejse – hvor vi 
nu gerne vil blive bedre klædt på. (se evt. vedlagte powerpoint).  
 

 

2. 

DIGITALISERING – 
FORANDRINGER OG 4 
MODENHEDSNIVEAUER AF 
DIGITALT OG IT MINDSET   

 
PERNILLE 
KRÆMMERGAARD 

13.40 –  14,40 

DISKUSSION Der er indlagt spørgsmål og debat undervejs. 

Den teknologiske og digitale udvikling er forbundet med en lang række forandringer. Indledningsvist vil de mest markante 
forandringer blive præsenteret, og hvad dette betyder for Aalborg Universitet debatteret. Debatten følges op at en 
præsentation af forskellige digitale modenhedsniveauer, og hvad kendetegner de forskellige niveauer og hvad det stiller af krav 
til ledelse – og det lægges om til den efterfølgende plenumdrøftelse. 

KONKLUSIONER  

PK gik derefter på - først med program for dagen og derefter lidt om hende selv. (se evt. vedlagte powerpoint). 
Fokus på hvordan teori kan arbejde/anvendes i praksis. Dannmark er nummer 1 i digitalisering jf. FN rapport. Tidligere rapporter 
så som Dybkjær-rapporten og senere rapporter fra KL og styrelser blev nævnt.  
PK stillede nogle spørgsmål: Hvad skal man kunne som leder og hvilke kompetencer skal man besidde? Hvad betyder nye 
teknologier fx: 3D print, robotics, IoT, machine learning, droner og forbedret sundhedsteknologi. Meget har vi svært ved at 
indarbejde i vores hverdag – men perspektiverne er store. Hvordan får vi det implementeret og til at give værdi. Nu er 
modenheden ved at være der i form af: hurtighed, megen data, ting er forbundne, cload teknologi, faldende priser (jf. Joe 
Peppard). Der er forskelige tilgange til det: det går nok over, det holder min tid, det er spændende jeg spiller med. 
Så på udviklingen i 19., 20. og 21. århundrede, som blev gennemgået. Der er nu meget fokus på, hvilke behov man søger at 
dække med teknologien (eksempel med støvsuger, hvor behovet/målet er et rent hjem).  
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

3. DRØFTELSE I PLENUM  ALLE 14.40 –  15.00  

DISKUSSION Evt. mulighed for test – er fortsat under udvikling men forventer den er klar til dagen. 

1. Hvilket modenhedsniveau befinder I jer på i dag?  
2. Hvor vil I gerne hen (og hvad siger strategien)? 
3. Hvad kræver det af AAU og jer som gruppe fremadrettet? 

KONKLUSIONER  

Oplægget gav anledning til en god drøftelse med DSD’s medlemmer med fokus på, hvordan det kan relateres til universiteterne 
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– og hvilket behov skal vi efterleve.  
Nogle af de udsagn, som blev nævnt var følgende: Spændende i forhold til, at man nu er nået til videnskabsproduktion. 
Uddannelsessiden i Danmark er standardiseret bl.a. pga. akkreditering. Vi er midt i en proces, hvor vi har gang i en digitalisering. 
Men vi mangler et fælles sprog og begreber. Vi skal være agile, kunne levere små moduler og være netværksbaseret. Men det er 
svært i forhold til det, der måles på - fx K-timer, BFI mv. Og akkreditering er et stort tilbageskridt i den forbindelse.  
 
PK: Disruptive teknologier omgør markedet fx Apple i stedet for Nokia, Netflex i stedet for Blockbuster.  
AAU er på et globalt marked - også i forhold til livslang læring. AAU skal have et unikt produkt. Men vi skal også kunne 
samarbejde med andre. Fx er de i det private gode til at håndtere store datamængder. Viden skal demokratiseres, men vi skal 
også holde fast i god kvalitet.  
 
PK: AAU skal vænne sig til det forandrede konkurrencemæssige landskab, hvor der er tale om et dansende landskab. 
Slutkundens forventninger og krav er: Personlige, enkle, forbundne samt private. Nævnte Dingeo som eksempel på, hvordan 
offentlige data kan udnyttes.  Mindset er afgørende både ved ledelsen og ved medarbejderne.  Vi er vant til, at app’s skal 
opgraderes løbende, og vi er vant til beta-versioner på andre områder. Der sker en forandring i relation mellem forbruger og 
producent. Hav slutkundefokus. Hidtil har man anvendt IT til interne processer – men nu kommer det ind i vores produkter. 
Eksempelvis TeleKat og GoMore. Vi anvender nu IT for at beholde/øge indtjening  
PK gennemgik fire generationer af digitalisering. I genration 1 og 2 anvendes teknologi til det, som vi gør i forvejen. I generation 
3 og 4, anvendes teknologien til at gøre noget nyt. Den 3. generation er der mange offentlige organisationer, som nu er på.  
Hvor er AAU i forhold til de 4 genrationer af IT mindset? 
HH’s gæt er, at vi generelt ligger mellem generation 1 og 2, men der er også spydspidser på AAU, som er på generation 3 og 4.  
Vi har store ambitioner, men seneste møde viser, at vi meget anvender teknologien nede i generation 1-2. Vi skal dog heller ikke 
bare finde på at digitalisere. Men fundamentet skal være OK. PK stillede til afslutning spørgsmålet: Hvordan ser det perfekte 
forskningsmiljø ud 2030. 
PK orienterede om en gratis selvevaluering på hendes hjemmeside vedr. "Digital modenhed". Her vil ens organisation blive 
placeret i en af fire generationer, hvilket vil fortælle, hvor digitalt moden man vurderer sin organisation til at være. 
Selvevalueringen findes her: https://dinst.dk/selvevaluering/digital-modenhed   
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

4. 
 
PAUSE  

  
 
  15.00 –  15.15 

DISKUSSION 
 
 
 

Bilag    

 
 

 

5. 
DIGITAL TRANSFORMATION - 
HVAD ER DET OG HVAD KRÆVER 
DET AF ORGANISATIONER? 

 
PERNILLE 
KRÆMMERGAARD 

15.15 –  16.00 

DISKUSSION 
 
             

Hvad kendetegner Digital Transformation og hvad stiller det af krav til organisationer? Disse spørgsmål vil være 
omdrejningspunktet for dette indlæg, hvor Pernille Kræmmergaard kort vil præsentere hendes nye bog ”Digital Transformation 
– 10 evner organisationen skal mestre”, og de ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter der knytter sig hertil.   

KONKLUSIONER  

PK gav en kort gennemgang af, hvad Digital transformation handler om. Fokus på hvad mange mener det handler om – men 
desuden hvad det også handler om.  
    
PK gav derefter en gennemgang af Kapabilitetsframeworket og de 10 evner: Digitalt visionær, Slutkundefokus (kundernes 
behov), Økosystem-mindset, Ambidekstral, Agil, Kompetencebevidst, Meningsfulde rammer, IT mindset, Datadreven samt 
Transformationsledelse.    
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

https://dinst.dk/selvevaluering/digital-modenhed
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6. DRØFTELSE I PLENUM   ALLE   16.00 –  16.20 

DISKUSSION  

1. Hvor er AAU stærke i dag? 
2. Hvor kan der sættes ind fremadrettet? 

KONKLUSIONER  

Hvor er AAU stærke og hvor kan der sættes ind fremadrettet ?  
HP afsluttede med at konstatere, at tværfaglighed også bliver vigtig i fremtiden Vi skal være med til at skabe det gode liv for de 
studerende. HH konstaterede, at der er et skred over mod det forretningsdrevne. Spørgsmålene er så, hvordan vi positionerer os 
på en ny måde, og hvad vi skal som universitet.    
 
Der findes en selvevaluering på hendes hjemmeside vedr. "De 10 evner". Her vurderes ens organisatoriske evner, hvilket viser 
særlige styrker og svagheder ift. Digital transformation. Selvevalueringen findes her: https://dinst.dk/selvevaluering/de-10-evner 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

7. 

 
OPSAMLING OG PRÆCISERING AF 
DEN VIDERE PROCES  

 
 

 
HENRIK HALKIER OG 
PER HEJGAARD 

 
16.20 –  16.30  

DISKUSSION 
 
 

 

FK pegede på, at AAU’s digitaliseringsstrategi allerede skal fornys i 2019 – og at vi skal favne flere generationer IT mindset.  
Vi har med oplægget fået nye værktøjer i det fremadrettede arbejde.   
PH oplyste vedr. kompetencesporet, at der efterfølgende vil blive udsendt mail med materiale. 
 

KONKLUSIONER  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
8. 

 
EVT.  

 
 

 
 

 
2 MIN 

DISKUSSION 
 

Bilag 1)  Orientering om porteføljeoverblik inkl. digitaliseringspuljen  
          2) Orientering om dannelse af fagligt masterdata-netværk for uddannelsesområdet 
          3) Orientering om disponering af 2018 restmidler til acceleration af digitaliseringsstrategien 

De to vedlagte bilag er til orientering og vil ikke blive behandlet på mødet, da hele tidsrammen er programsat som temamøde. 
De to dokumenter er forhåndsgodkendt hhv. af 1) DSD formanden og 2) Morten Winterberg og resten af MDM-styregruppen. 
Under Evt. er der kun plads til eventuelle korte bemærkninger til de to udsendte orienteringspunkter.     
 

KONKLUSIONER  

HP orienterede kort om de udsendte dokumenter vedr. Projektoverblik og MDM. Dokumenter som er godkendt på forhånd. 
I forbindelse med referatet er der kommet et ekstra punkt/bilag med om disponering af 2018 restmidler til acceleration af 
digitaliseringsstrategien. Dette punkt er ligesom punkt 1) forhåndsgodkendt af DSD formanden, og som aftalt udsendes 
materialet til DSD’s orientering 
DS ønskede at få et bedre indblik i de ting, der er i gang – også noget af det, der er mere forretningsdrevent. Vil gerne sætte 
fokus på, at beslutninger tages de rigtige steder.  
Overblik og indsigt præsenteres for DSD på næste møde (FK & PH). 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

https://dinst.dk/selvevaluering/de-10-evner

