
Statens Administration 
digitaliserer kompetence-
udvikling i Campus

Strategisk
Synliggør behovet for nye 
kompetenceaktiviteter.

Helhed
Skaber bedre 
brugeroplevelser.

Digital
Genererer datadrevet 
ledelsesinformation.

Siden 2018 har Statens 
Administration (SAM) 
arbejdet intensivt med at 
udvikle SAM Akademiet, 
som er konceptet for deres 
kompetenceudvikling. 

Konceptet omfatter alle aktiviteter lige fra prebo-
arding til strategiske læringsindsatser målrettet 
hele organisationen. 

Digitaliseringen af konceptet i Campus giver med-
arbejderne en god og samlet oplevelse af deres 
kompetenceudvikling og genererer datadrevet 
ledelsesinformation til HR og ledelsen. Dette giver 
mulighed for at arbejde strategisk med medarbej-
dernes læring og udfylde kompetencegaps, når de 
opstår.

Behov for struktureret 
kompetenceudvikling
Da Statens Administrations opgaver flyttede fra 
København til Hjørring opstod et akut behov for 
at strukturere et pre- og onboardingforløb. Det er 
vigtigt for SAM, at alle medarbejdere forstår, hvad 

det indebærer at være ansat i en statslig styrelse. 
Derfor lægger de vægt på, at alle deltager på de 
koncernfælles kurser, selvom de er placeret geo-
grafisk i Hjørring. 

SAM anerkender, at det er vigtigt for nye med-
arbejdere, at de bliver taget godt imod, at der er 
tænkt over hvad de skal lave, og at de bliver klædt 
godt på til at kende forretningen ”Statens Admini-
stration”.

Gitte Beltoft, kontorchef i Regnskab, fortæller:

”I dag styrer vi al central kompetenceudvikling 
gennem Campus og SAM Akademiet. Det virker, og 
nu er det nemt. Vi har fået et effektivt redskab til 
at visualisere relevante uddannelsesforløb, danne 
overblik over kursusdeltagelse for medarbejderne i 
kontoret, samt følge op på, om vi får gennemført de 
kurser, som er planlagt. Næste skridt for vores kon-
tor er, at vi benytter Campus og de muligheder, som 
systemet giver os for at oprette funktionsspecifikke 
læringsforløb. Det betyder, at man som medarbejder 
i for eksempel teamet Finans, kan se præcis, hvilke 
kompetencer der hører til denne funktion, samt 
hvilke kurser det kræver deltagelse i. Den proces er 
sat i gang.” 



Fokus på kerneopgaven
For SAM er det altafgørende at være en attraktiv 
shared service partner, som er i stand til at skabe 
præcis den værdi, den enkelte kunde efterspørger. 
I dag gennemfører SAM kompetenceinitiativer, 
som er direkte afledt at styrelsens strategiske pej-
lemærker. De er med til at fremtidssikre organisa-
tionen og være på forkant med de ændringer, der 
måtte ske i markedet. 

Kerneopgaven i SAM er løn og regnskabsadmini-
stration. For at sikre at medarbejderne er klædt på 
til opgaverne, lavede SAM en kortlægning af kom-
petenceprofiler- og gaps i organisationen. Dette 
arbejde gør det muligt at kompetenceudvikle mål-
rettet inden for de enkelte arbejdsområder.

Digitalisering af SAM Akademiet i Campus
Gennem et samarbejde mellem Campus-teamet 
og SAM blev SAM Akademiet konceptualiseret i 
Campus ved at opbygge et SAM specifikt univers, 
som består af:

• Grundlæggende SAM uddannelse 
– skræddersyet læringsforløb.

• Funktionsudvikling 
– Kontorspecifikke kursuskataloger.

• Organisationsudvikling 
– Strategiske læringsforløb.

• Kursusadministration af løbende kurser.

• Udvalgte og obligatoriske e-læringskurser.

• Kursusrapportering og ledelsesopfølgning.

Fordelen ved at samle konceptet i én portal er, 
at alle aktiviteter er lettilgængelige for medarbej-
derne, så de undgår at spilde tid på at lede efter 
kurser i flere systemer. Gennem det SAM speci-
fikke univers er det samtidig blevet nemmere for 
medarbejdere og ledere at navigere i Campus, hvil-
ket giver en bedre oplevelse. HR og ledelsen har 
fået ét samlet sted, hvorfra al kompetenceudvik-
ling igangsættes og styres. Det gør det lettere at 
rapportere på kompetencedata, og ledelsen kan 
følge op på, at alle medarbejdere får gennemført 
udvalgte organisatoriske kurser.

KONTAKT CAMPUS-TEAMET
Skriv til campus@oes.dk

LÆS MERE OM CAMPUS
www.oes.dk

”Etablering af SAM Akademi har resulteret i, 
at vi i dag arbejder strategisk og målrettet 
med kompetenceudvikling af Statens 
Administration som en helhed og i direkte 
tråd med vores arbejdsprogrammer. I den 
proces har Campus bidraget til at vi har fået 
ét sted, der samler alt, fra administration til 
styring, rapportering og overblik.
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