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Baggrund og formål med workshop 

3

Der skal fra primo december afholdes medarbejdersamtaler, hvor den fremtidige placering i den digitale organisation 
skal drøftes med udgangspunkt i medarbejdernes nuværende opgaver. 

Beskrivelser af opgaverne i den nye organisering er i sin nuværende form baseret på IT-analysen, som var kvalitativ. 
Der er sandsynlighed for, at beskrivelserne ikke er dækkende i et omfang, så dialogen til samtalen kan orientere sig i 
dybden og dermed drøfte fremtidig placering. 

Niveauet for de uddybende beskrivelser er, at de skal være tilstrækkeligt til at danne baggrund for drøftelsen mellem 
afgivende leder og medarbejder, og dermed kunne svare på, hvor eksisterende opgaver forventes placeret (til en vist 
niveau). 

Formålet med dagens workshop er at få jeres input til, på 
basis af det eksisterende materiale og design, hvor de 
eksisterende kendte opgaver i SFEO, TEK IT og IT-Service 
forventes at lande i den kommende organisering. 
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DESIGNKRITERIER FOR DEN KOMMENDE
ORGANISERING AF IT PÅ SDU

KRAV TIL ORGANISERING AF DET DIGITALE SDU 

RESPONSIVBRUGERCENTRERET ROBUST FUNDAMENTSAMMENHÆNGENDE KOMPETENCEBEVIDST

Den digitale organisation 
skal være responsiv og agil i 
forhold til at omsætte den 
teknologiske udvikling til 
brugbare løsninger for 
universitetets forskning, 
uddannelse, 
vidensamarbejde og 
administration. 
Den digitale organisation 
skal være innovativ, tænke 
stort og starte småt samt 
fremme ‘næste og bedste 
praksis’

Den digitale organisation 
skal have fokus på at levere 
digitale løsninger og service, 
som dækker behov hos 
forskere, undervisere, 
ledere, ansatte, studerende 
og samarbejdspartnere.
Den digitale organisation 
skal have forståelse for og 
nærhed til brugerne for at 
sikre målrettede digitale 
løsninger og service.

Den digitale organisation 
skal sikre et solidt 
teknologisk fundament 
baseret på klare og tydelige 
principper for arkitektur, 
integration, data og 
sikkerhed.  
Den digitale organisation 
skal være kendetegnet ved 
en transparent og effektiv 
model for prioritering, 
beslutning og økonomi.

Den digitale organisation 
skal tilbyde og udvikle 
digitale kompetencer som er 
baseret på digitale visioner, 
teknologisk parathed og 
indsigt i SDU's faglige 
miljøer. 
Den digitale organisation 
skal sætte det rigtige hold af 
forskellige kompetencer, da 
‘ingen person ved alt’ i den 
digitale virkelighed.

Den digitale organisation 
skal understøtte 
værdiskabelse ved gensidigt 
samarbejde på tværs af 
universitetets
• opgaver (forskning, 

uddannelse, viden 
samarbejde og 
administration),

• organisation (institut, 
fakultet og fællesområde)

• campi (Odense, Kolding, 
Esbjerg, Sønderborg, 
Slagelse og København) 
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DEN NYE ORGANISERING I SDU IT OG SDU DIGITAL 
FORANKRES TÆT PÅ BRUGERNE

UNIVERSITETSDIREKTØR

SDU
BIBLIOTEK

SDU 
ANALYTICS

SDU 
DIGITAL

HR-
SERVICE

SDU
IT

KOMMUNIK
ATION

PLAN OG 
BYG

STUDIESER
VICE

TEKNISK 
SERVICE

ØKONOMI-
SERVICE

Design IT-base IT-apps IT-help

SERVICERING AF BRUGERE PÅ HELE SDU

Studerende Forskere Undervisere Administratorer
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Transformation Compliance
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NY ORGANISATORISKE ENHEDERS PROFILER

PRIORITERING/BESLUTNING

UDVIKLING/ 
INDKØB AF 
LØSNING

IBRUGTAGNING EFFEKTOPFØLGNING
SPECIFIKATION

/ DESIGN AF 
LØSNING

GEVINSTREALISERING

IT-
VÆRDIKÆDE

MULIGE 
LØSNINGER

BEHOV
MULIGHEDER

KVALIFICERING 
AF BEHOV OG 

EFFEKTER

SDU DIGITAL (TRANSFORMATION, COMPLIANCE, DESIGN)

Hovedopgaver: 

Lede processen for design, udvikling/anskaffelse og 
implementering af nye digitale løsninger på SDU. 

I SDU DIGITAL samles kompetencer indenfor projektledelse, 
design, udvikling, test og implementering, så der er ét 
kompetencefællesskab og én fælles værktøjskasse.

SDU IT (IT-base, IT-apps, IT-help)

Hovedopgaver: 

Drift og support af SDU's platforme og systemer, som anvendes 
af alle typer brugere. 

Afsæt i serviceydelsen skal være, at niveau for drift og support 
modsvarer brugernes behov og organiseringen skal rette sig mod 
brugerne

8

CENTRES OF EXCELLENCE (*) SDU ITSDU DIGITAL
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SDU DIGITAL 
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SDU DIGITAL etableres med det formål at skabe et omdrejningspunkt for SDU’s arbejde med digitalisering på tværs af fakulteter og
fællesområder. Med et målrettet digitalt område, som skal bistå hele SDU i arbejdet med realiseringen af digitaliseringsstrategien, sætter 
SDU fokus på digitaliseringsagendaen som en væsentlig parameter på tværs af hele universitetet. Fokus er på brugernes behov og krav til 
digitale løsninger i hverdagen.

SDU DIGITAL har til opgave at understøtte SDU’s digitale transformation, digital sikkerhed og designe/udvikling af digitale løsninger.

Opgaver vedr. digitaliseringsstrategien, transformative metoder, brugerinddragelse, eksperimenter og digitaliseringsporteføljen placeres i 
SDU DIGITAL. Opgaver vedr. design af systemlandskab, brugeroplevelse og udvikling samt it-projektledelse placeres også i SDU DIGITAL 
i Fællesadministrationen for at fastholde og videreudvikle kompetencer og viden forbundet med udvikling eller erhvervelse af digitale 
løsninger. Opgaver vedr. DPO, databeskyttelse af personoplysninger (GDPR) og informationssikkerhed mv. placeres i SDU DIGITAL. 

SDU DIGITAL skal være kompetencecenter for den praksis, som har at gøre med at fremskaffe/etablere løsninger, som imødekommer de
behov, som brugerne stiller. Dette kan ske enten ved køb af løsninger udviklet af trediepart eller ved selv at udvikle løsningen. Ressourcer 
forventes at være placeret enten sammen eller ‘på fakulteter eller i fællesadministrationen’ alt efter, hvilken løsning der arbejdes med.

Det er afgørende, at den fremtidige opgaveløsning kan håndtere, at der er forskel på fakulteterne. Dette gælder både i forhold til 
fakulteternes faglige fokus, undervisningsformer, brug af laboratorier og teknik, varierende omfang af efter-/videreuddannelse samt 
fakulteternes størrelse i forhold til ansatte og studerende.

Med et entydigt fokus på en digital leveranceorganisation, sætter SDU praksis med at indfri brugeres behov og krav i digitale løsninger i 
fokus.
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HOVEDOPGAVER I SDU DIGITAL

SDU DIGITAL fungerer som et tværgående område på SDU, som fremmer og understøtter universitetets digitalisering. Området samarbejder med 
fakulteter og fællesområdet med at facilitere bevægelsen mod ambitionerne i digitaliseringsstrategiens, herunder 

• Arbejde med at understøtte SDU’s transformation, herunder arbejde med digitaliseringsstrategien, dens indhold, udmøntning, mv., herunder 
opdatering og opfølgning på strategien, facilitere digitaliseringsporteføljen og PMO-opgaver på tværs af SDU i tæt dialog med ledelse, CoE, 
SDU IT og øvrige fællesområde. ansvar for projektmodel og –metoder samt forandringsmetoder som kan understøtte udvikling af SDU’s
kompetencer og evner

• Arbejde med arkitektur, herunder design af systemlandskab, brugeroplevelse og udvikling samt it-projektledelse, herunder konkrete 
løsningsdesign med brugere, kravfacilitering, drive anskaffelse og/eller udvikling af digitale løsninger, test og implementering samt fastlæggelse af 
arkitekturprincipper på SDU (rammearkitektur, sikkerhedsarkitektur og dataarkitektur)

• Arbejde med digital sikkerhed, databeskyttelse og compliance, herunder fastlægge principper for og understøtte informationssikkerhed på SDU (fx 
IT-sikkerhedspolitik, ISO27001, risikostyring, sikkerhedstests), fastlægge principper for og understøtte SDU’s databeskyttelse af 
personoplysninger (GDPR) (fx handleplaner, indsigtsanmodninger, sikkerhedsbrud) og sikre SDU’s compliance til eksterne regler og krav vedr. 
informationssikkerhed og databeskyttelse.

.

PRIORITERING/BESLUTNING

UDVIKLING/ 
INDKØB AF 
LØSNING

IBRUGTAGNING EFFEKT-
OPFØLGNING

SPECIFIKATION
/ DESIGN AF 

LØSNING

IT-VÆRDIKÆDE

MULIGE 
LØSNINGER

BEHOV
MULIGHEDER

KVALIFICERING 
AF BEHOV OG 

EFFEKTER

SDU DIGITAL (TRANSFORMATION, COMPLIANCE, DESIGN)

GEVINSTREALISERING

CENTRES OF EXCELLENCE (*) SDU ITSDU DIGITAL
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ORGANISERING AF SDU DIGITAL

SDU-bred projektledelse indenfor digitale projekter, projektledelsen tager hånd om
• Sikre indsamling og styring af funktionelle krav til en løsning - i forskellige sammenhænge, enten som projektledere eller i regi af 

agile som scrum masters
• Drive udvikling (enten eksternt eller interne udviklere), test og implementering af digitale løsninger
• Planlægning, budgetlægning, rapportering og opfølgning på projekter

Ansvarlig for realisering af digitale løsninger, herunder Enterprise- og løsningsarkitektur, systemlandskaber, sikkerheds- og 
dataarkitektur, metoder for brugerinddragelse i løsningsdesign samt udvikling af konkrete digitale løsninger.

Medarbejderne er arkitekter, forretningsanalytikere, UX’ere, udviklere samt projektledere. 

Medarbejdere kan grupperes indenfor vidensområder, som styrker en kompetencenærhed til SDU’s større faglige områder: 1. 
Administrative systemer (F.eks. HR eller Økonomi), 2. Studieadministrative systemer, 3. Undervisningssystemer (F.eks. systemer til 
digitale eksaminer) 4. Forskningssystemer

SDU DIGITAL / Administration yder støtte til driften af 
SDU DIGITAL, herunder understøttelse af udvalg og 
CoE’er. Rapportering og opfølgning på budgetter, 
indkøb og koOrdinering på tværs af SDU Digital mv..

Design

SDU DIGITAL

ComplianceDesignTransformation

Administration
Administration

Arbejde med at understøtte SDU’s transformation, herunder
• Arbejde med digitaliseringsstrategien, dens indhold, udmøntning, mv., herunder opdatering og opfølgning på strategien
• Facilitere digitaliseringsporteføljen på tværs af SDU i tæt dialog med ledelse, CoE, SDU IT og øvrigt fællesområde
• Ansvar for projektmodel og –metoder samt forandringsmetoder, som kan understøtte udvikling af SDU’s kompetencer og evne.

Transformation

Arbejde med digital sikkerhed, databeskyttelse og compliance
• Fastlægge principper for og understøtte informationssikkerhed på SDU (fx IT-sikkerhedspolitik, ISMS, ISO27001, risikostyring, 

sikkerhedstests) samt deltage i operationaliseringen af dette hvor relevant.
• Fastlægge principper for og understøtte SDU’s databeskyttelse af personoplysninger (GDPR) (fx handleplaner, GDPR-

compliancesystem, indsigtsanmodninger, sikkerhedsbrud)

Compliance

11
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SDU IT

12

Den samlede organisering i SDU IT skal understrege, at brugeren sættes i centrum, og at der på tværs af hele SDU er et 
helhedsorienteret brugerperspektiv med fokus på service til brugeren og kvalitet i opgaveløsningen.

Support af den enkelte forsker, underviser, administrative medarbejder eller studerende skal løses ved høj forståelse for og nærhed til 
brugerne. Supporten skal tage afsæt i forståelse for brugerens individuelle behov, forståelse for kultur og organisation og i tæt fysisk 
nærhed. Det er afgørende, at den enkelte bruger oplever, at der er adgang til nær og relevant support, når der er brug for det –
uafhængig af den bagvedliggende organisering af it-supporten.

Supporten skal være agil og responsiv, hvilket også betyder, at der ikke nødvendigvis er behov for det samme ensartede serviceniveau 
inden for alle områder. SDU kan understrege vigtigheden af og fortsætte sin styrkeposition med et driftsstabilt fundament for digitale 
løsninger.

Med fokus på en professionel IT-driftsleverance med tilhørende supportydelser fra ét dedikeret område, sætter SDU fokus på 
væsentligheden af at fastholde fokus på det robuste fundament og understøtter samtidig den enkelte brugers behov for støtte i en
tiltagende digital universitetshverdag.

Den samlede organisering skal sluttelig være med til at sikre øget fleksibilitet og læring på tværs, samt større økonomisk bæredygtighed.
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HOVEDOPGAVER I SDU IT

BRUGERRETTET ORGANISERING:
SDU IT organiseres med en dedikeret orientering mod fakulteter og brugergrupper med et formål at sikre, at drift og support ydes med udgangspunkt  
i differentierede brugerbehov. Ansvaret varetages af navngivne personer, som vil varetage en partnerrolle overfor de enkelte fakulteter.

Drift af servere, datacentre, platforme, back-end systemer, driftsovervågning, databaseplatforme, integrationsplatform support af brugere, netværk, 
sikkerhed mv. og klienter/basisplatform. 

Drift af arbejdspladser, mobile enheder, arbejdsstationer, printere, scannere, digitalt undervisningsudstyr og øvrigt digitalt arbejdsudstyr anvendt på 
SDU.

Drift og relevant konfiguration af applikationer, applikationers data, administration af rettigheder til disse, parameteropsætninger, vejledning af 
brugere, bugfixes, fejlrettelser, funktionelle fejlevalueringer, fejlmeldinger til eksterne leverandører.

Support til brugere af ovenstående inklusive ansvar for drift og vedligehold af digitalt udstyr i lokaler samt support til afvikling af digital eksamen. 

Deltagelse i udviklingsprojekter under projektledelse fra SDU DIGITAL eller deltagelse sammen med CoE.

PRIORITERING/BESLUTNING

UDVIKLING/ 
INDKØB AF 
LØSNING

IBRUGTAGNING EFFEKT-
OPFØLGNING

SPECIFIKATION
/ DESIGN AF 

LØSNING

IT-VÆRDIKÆDE

MULIGE 
LØSNINGER

BEHOV
MULIGHEDER

KVALIFICERING 
AF BEHOV OG 

EFFEKTER

SDU IT

GEVINSTREALISERING

13
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SDU IT / Administration står for den administrative drift f SDU IT. 
Dette inkluderer rapportering og opfølgning på servicemål for SDU 
IT i samarbejde med ledere af de individuelle områder, 
budgetopfølgning, overblik over og rapportering på kvaliteten af 
SDU IT Serviceydelser, tværgående, generelt vedligehold af 
styringsdokumenter, lister (f.eks. lister over systemejere), mv. 
Ansvar for SDU IT indkøb, rammeaftaler, udbud mv. i samarbejde 
med øvrige enheder på SDU. Enheden har tilsvarende ansvaret 
for PARTNER-modellen over mod fakulteter og disses forskellige 
brugergrupperinger.

SDU IT

IT-base i SDU IT har til opgave at sikre, at SDU's infrastruktur kører på et tilfredsstillende niveau ud fra aftalte parametre og dermed 
have overblik over driftssituationen inklusive håndtering og prioritering af incidents vedrørende SDU's infrastruktur. Ansvar omfatter 
blandt andet servere og hardware, drift af sikkerhed, hosting og datacentre, netværksadministratorer, platforme, 
databaseadministratorer, drift af IT-adgangsstyring og øvrigt sikkerhedsrelateret arbejde.
IT-base kan deles op i mindre teams med forskellige fokusområder: 1. Generel SDU infrastruktur, 2. Databaser, 3. 
HPC/Serverinfrastruktur til Forskning.

IT-apps i SDU IT har til opgave at sikre, at applikationer på SDU kører på et tilfredsstillende niveau ud fra aftalte parametre og dermed 
have overblik over driftssituationen inklusive håndtering og prioritering af incidents vedrørende de applikationer og systemer, som 
anvendes af SDU's brugere. Ansvar omfatter fokus på en stabil drift samt opfølgning på fejl, opgraderinger, styring af patches, 
mv. Enheden vil også stå for relevant konfigurering. 
IT-apps kan med fordel deles op i mindre teams med forskellige fokusområder f.eks.: 1. Studieadministrative systemer 2. 
Støttesystemer, 3. Forskerrettede systemløsninger, mv.

IT-help i SDU IT har til opgave at servicere SDU's brugere (studerende, VIP og TAP). Enheden har til opgave dels at håndtere dialogen 
med slutbrugere via forskellige kanaler, dels at følge op på hurtig udbedring af eventuelle fejl og problemer med det formål at have så 
lidt nedetid som muligt. Fordi der er nær kontakt til brugere, ligger ansvaret for forvaltningen af SDU's digitale arbejdspladser også her.
Området kan grupperes i følgende temaområder: 1. Helpdesk support (gerne fordelt på målgrupper), 2. Arbejdspladser, telefoni, mv. 
som anvendes på SDU, men det skal analyseres nærmere 3. Undervisningssupport (både fx vedligehold af undervisningslokaler). 

Administration

IT-base

14

IT-apps

IT-help

SDU IT

IT-helpIT-appsIT-base

Administration
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OPGAVER SOM FORBLIVER PÅ FAKULTETER/
HVOR FAKULTETER SPILLER EN CENTRAL ROLLE

• E-læringsstøtte
• Sidemandsoplæring i brugen af e-læringssystem(Blackboard lige nu)
• Understøtte fagudbud/fagoprettelse i e-læringssystem
• Sparringspartner for undervisere i forholdt til udvikling af undervisning evt. i samarbejde med SDUUP

• Digital eksamen
• Oprettelse af Eksamensmonitor koder og undersøgelse af plagiat i eksamensmonitor
• Koordination mellem it og fakultet i forholdt til regler for eksamensafvikling

• LMS, evaluering
• LMS(Learning Management System eller e-læringssytem) indkøb og valg af nyt system, 
• Gennemførelse af undervisningsevaluering

• MCQ
• MCQ(Multiple Choice Questions) laves af den enkelte vip’er med support fra e-læringskoordinatoren

• Plagiat
• Tjek af safeassign rapporter og Exam monitor logs

• Deltagelse i e-læringsnetværk mm.
• Strategiske udviklingsopgaver

E-LÆRING

• Dialog med partner i forhold til support og service (SDU IT)
• Porteføljeprioritering og review af digitaliseringsprojekter (SDU Digital)
• Projektdeltagelse, herunder kravsstilling til digitale løsninger
• Fakultær implementering af digitale løsninger

• Lokale web-redaktørerANDRE 
OPGAVER

FAKULTETSOPGAVER

DIGITALISERING

• IT-Sikkerhed
• GDPR-koordination 

INFORMATIONS-
SIKKERHED
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Illustration af SDU 
IT set fra 
brugerne
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1. SDU IT – IT Base

Hovedopgaver
 Drift af hardware, servere, 

netværk, sikkerhed, 
platforme, adgangsstyring 
(Infrastruktur)

 Drift af AV-infrastruktur 
(Infrastruktur)

 Drift af datacentre og 
hosting løsning 
(Infrastruktur)

 Sparring med andre vedr. 
Bygnings-IT 
(Infrastruktur)

 Deltagelse i projekter som 
specialister i fundamentet 
for SDU’s IT-infrastruktur 
(Infrastruktur, SFEO, 
TEK)

 Drift af databaseplatforme

18

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?

IT-base i SDU IT har til opgave at sikre, at SDU's infrastruktur kører på et tilfredsstillende niveau ud fra aftalte parametre og dermed have overblik over 
driftssituationen inklusive håndtering og prioritering af incidents vedrørende SDU's infrastruktur. Ansvar omfatter blandt andet servere og hardware, drift af 
sikkerhed, netværksadministratorer, platforme, databaseadministratorer, drift af adgangsstyring og øvrigt sikkerhedsrelateret arbejde.
IT-base kan deles op i mindre teams med forskellige fokusområder: 1. Generel SDU infrastruktur, 2. Databaser, 3. HPC/Serverinfrastruktur til Forskning.

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?

Andre input
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2. SDU IT – IT Apps

Hovedopgaver
 Styring af og viden om applikationer, 

herunder viden om kendte fejl, 
applikationens kendetegn, plan for 
opgraderinger styring af patches på den 
pågældende applikation (Opgaver fra 
Systemdrift, SFEO, Udvikling og IT-
Support)

 Konfiguration af kørende applikationer 
(Systemdrift, TEK, SFEO)

 Viden om data i specifikke applikationer
(Systemdrift, TEK, SFEO)

 Sparring med SDU Digital om 
applikationens livsforløb (Systemdrift, 
TEK, SFEO, IT-Support)

 Identity Management, konfiguration af 
dette (Systemdrift)

 2nd level support på viden om 
specifikke løsninger til brugere 
(Systemdrift, TEK, SFEO, IT-Support)

 Deltage i projekter med særlig viden om 
specifikke applikationer

20

IT-apps i SDU IT har til opgave at sikre, at applikationer på SDU kører på et tilfredsstillende niveau ud fra aftalte parametre og dermed have 
overblik over driftssituationen inklusive håndtering og prioritering af incidents vedrørende de applikationer og systemer, som anvendes af SDU's
brugere. Ansvar omfatter fokus på en stabil drift samt opfølgning på fejl, opgraderinger, styring af patches, mv.
IT-apps kan med fordel deles op i mindre teams med forskellige fokusområder f.eks.: 1. Studieadministrative systemer 2. Støttesystemer mm.

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?

Andre input
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3. SDU IT – IT Help

Hovedopgaver
 1st line support - Servicering af SDU’s brugere 

(TEK, SFEO, IT-Support)
 Deployment løsninger, Klientplatform, Telefoni, AV-

udstyr
 Hovedformål er hurtig udbedring af eventuelle fejl 

og problemer 
 Viden om og bistand vedr. SDU’s digitale 

arbejdspladser (Desktop management) (IT-
Support, SFEO, TEK)
 Bestilling af IT-udstyr 
 Installation og fejlsøgning på IT-udstyr
 Udlevering og indsamling af IT-udstyr inkl. 

bortskaffelse
 Håndtering af mobiltelefoni (IT-Support, TEK, 

SFEO)
 Access management (håndtering af brugere, 

brugeradgange, nedlæggelse af brugere) (IT-
Support)

 Administration og postkasser, fællespostkasser 
, medlemskaber i AD grupper (IT-Support,TEK, 
SFEO)

 Incident og problem management (IT-Support, 
TEK IT, SFEO)

 Operationel IT-sikkerhed (IT-Support)
 Support til Lab-IT (IT-Support)

22

IT-help i SDU IT har til opgave at servicere SDU's brugere (studerende, VIP og TAP). Området har til opgave dels at håndtere dialogen med slutbrugere via 
forskellige kanaler, dels at følge op på hurtig udbedring af eventuelle fejl og problemer med det formål at have så lidt nedetid som muligt. Fordi der er nær kontakt 
til brugere, ligger ansvaret for forvaltningen af SDU's digitale arbejdspladser også her.
Området kan grupperes i følgende temaområder: 1. Helpdesk support (gerne fordelt på målgrupper), 2. Arbejdspladser, telefoni, mv. som anvendes på SDU 3. 
Undervisningssupport (fx support og vedligehold af undervisningslokaler). 

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?

Andre input
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3. SDU IT – Administration

Hovedopgaver
 Budget og økonomisk opfølgning 

(IT-Service, SFEO, TEK IT)
 Rapportering SDU IT 

serviceydelser (IT-Service)
 Styringsdokumenter og lister (IT-

Service, SFEO)
 Indkøb, udbud, rammeaftaler (IT-

Support, SFEO, TEK IT, IT-
Service)

 Ansvarlig for partnermodellen 
(NYT)

24

Den administrative drift f SDU IT. Dette inkluderer rapportering og opfølgning på servicemål for SDU IT i samarbejde med ledere af de individuelle områder, 
budgetopfølgning, overblik over og rapportering på kvaliteten af SDU IT Serviceydelser, tværgående, generelt vedligehold af styringsdokumenter, lister (f.eks. 
lister over systemejere), mv. SKI-udbud og rammeaftaler for indkøb. Enheden har tilsvarende ansvaret for PARTNER-modellen over mod fakulteter og disses 
forskellige brugergrupperinger. Kommunikation.

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?

Andre input
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4. SDU Digital – Design

Hovedopgaver
 Projektledelse (SFEO, 

Projektledelse)
 Kravstyring og dialog med 

forretning om udformning af 
løsninger (SFEO, 
Udvikling)

 Udvikling af nye løsninger
(SFEO, Udvikling)

 Anskaffelse af eksterne 
systemer (IT-Service, 
SFEO, TEK IT)

 Test og implementering af 
egenudviklede eller 
eksterne systemer (SFEO, 
Udvikling)

 EA, Løsningsarkitektur, 
dataarkitektur, 
begrebsmodellering

 UX

26

SDU-bred projektledelse indenfor digitale projekter, projektledelsen tager hånd om
• Sikre indsamling og styring af funktionelle krav til en løsning - i forskellige sammenhænge, enten som projektledere eller i regi af agile som scrum masters
• Drive udvikling (enten eksternt eller interne udviklere), test og implementering af digitale løsninger
• Planlægning, budgetlægning, rapportering og opfølgning på projekter

Ansvarlig for realisering af digitale løsninger, herunder Enterprise- og løsningsarkitektur, systemlandskaber, sikkerheds- og dataarkitektur, metoder for 
brugerinddragelse i løsningsdesign samt udvikling af konkrete digitale løsninger.

Medarbejderne er arkitekter, UX’ere og udviklere samt projektledere. 

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?

Andre input
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5. SDU Digital –
Transformation, Compliance, Administration

Hovedopgaver
 Budget og økonomisk opfølgning 

for SDU Digital 
 Rapportering SDU Digital 

leverancer 
 Styringsdokumenter og lister
 Indkøb, udbud, rammeaftaler vedr. 

SDU Digital (IT-Support, SFEO, 
TEK IT)

28

Administration:

SDU DIGITAL / Administration yder støtte til 
driften af SDU DIGITAL, herunder 
understøttelse af udvalg og CoE’er. 
Rapportering og opfølgning på budgetter, 
mv. Kommunikation.

Compliance:

Arbejde med digital sikkerhed, databeskyttelse og 
compliance
• Fastlægge principper for og understøtte 

informationssikkerhed på SDU (fx IT-sikkerhedspolitik, 
ISMS, ISO27001, risikostyring, sikkerhedstests)

• Fastlægge principper for og understøtte SDU’s
databeskyttelse af personoplysninger (GDPR) (fx 
handleplaner, GDPR-compliancesystem, 
indsigtsanmodninger, sikkerhedsbrud)

Hovedopgaver
 Digital sikkerhed (IT-Service)
 Databeskyttelse (IT-Service)
 Compliance (IT-Service)
 IT-Sikkerhedspolitik (IT-Service)
 ISO27001 arbejde (IT-Service)
 Risikostyring (IT-Service)
 Rammer for sikkerhedstest s mv. (IT-Service)
 GDPR-rammesætning på SDU (IT-Service)
 GDPR-compliance (IT-Service)
 Indsigtsanmodninger (IT-Service)
 Konkrete sikkerhedsbrud (IT-Service)

Hovedopgaver
 Digitaliseringsstrategien

 Udmøntning, 
 Opdatering,
 Opfølgning

 Digitaliseringsporteføljen 
(Porteføljestyring)

 Projektmodel og metode på SDU
(It-Service?)

 Forandrings- og 
innovationsmetode indenfor 
digitale løsninger (SFEO)

 Grænseflade og ramme for CoE
samarbejde på SDU

Transformation: 

Arbejde med at understøtte SDU’s
transformation, herunder
• Arbejde med digitaliseringsstrategien, 

dens indhold, udmøntning, mv., herunder 
opdatering og opfølgning på strategien

• Facilitere digitaliseringsporteføljen på 
tværs af SDU i tæt dialog med ledelse, 
CoE, SDU IT og øvrige fællesområde

• Ansvar for projektmodel og –metoder samt 
forandringsmetoder, som kan understøtte 
udvikling af SDU’s kompetencer og evne.
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5. SDU Digital –
Transformation, Compliance, Administration

29

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?
Transformation Compliance Administration

Andre input
Transformation Compliance Administration

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?
Transformation Compliance Administration
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OPGAVER SOM FORBLIVER PÅ FAKULTETER/
HVOR FAKULTETER SPILLER EN CENTRAL ROLLE

• E-læringsstøtte
• Sidemandsoplæring i brugen af e-læringssystem(Blackboard lige nu)
• Understøtte fagudbud/fagoprettelse i e-læringssystem
• Sparringspartner for undervisere i forholdt til udvikling af undervisning evt. i samarbejde med SDUUP

• Digital eksamen
• Oprettelse af Eksamensmonitor koder og undersøgelse af plagiat i eksamensmonitor
• Koordination mellem it og fakultet i forholdt til regler for eksamensafvikling

• LMS, evaluering
• LMS(Learning Management System eller e-læringssytem) indkøb og valg af nyt system, 
• Gennemførelse af undervisningsevaluering

• MCQ
• MCQ(Multiple Choice Questions) laves af den enkelte vip’er med support fra e-læringskoordinatoren

• Plagiat
• Tjek af safeassign rapporter og Exam monitor logs

• Deltagelse i e-læringsnetværk mm.
• Strategiske udviklingsopgaver

E-LÆRING

• Dialog med partner i forhold til support og service (SDU IT)
• Porteføljeprioritering og review af digitaliseringsprojekter (SDU Digital)
• Projektdeltagelse, herunder kravsstilling til digitale løsninger
• Fakultær implementering af digitale løsninger

• Lokale web-redaktørerANDRE 
OPGAVER

FAKULTETSOPGAVER

DIGITALISERING

• IT-Sikkerhed
• GDPR-koordination 

INFORMATIONS-
SIKKERHED
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6. Fakulteter

32

Digitaliseringsopgaver på fakulteter, e-læringsopgaver (e-læringsstøtte, digital eksamen, LMS, MCQ, Plagiat) , informationssikkerhed, web-redaktører. 

Kender du til eksisterende opgaver, som kunne være i enheden - hvilke ?

Synes du der er uklarheder i beskrivelse af opgaver - hvilke ?

Andre input
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