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Nedtællingen på DI’s hjem-
meside om persondata er i 
gang. I skrivende stund er 
der godt to måneder til 25. 
maj 2018, hvor EU’s Person-
dataforordning får virk-
ning i alle medlemslande. 
De nye regler strammer 
kravene til alle danske 

virksomheder, når de ar-
bejder med persondata, og 
det høje bødeniveau på op 
til 4 procent af årsomsæt-
ningen afspejler, at databe-
skyttelse skal tages seriøst.

Persondata er oplysnin-
ger, som ingen af os ønsker, 
falder i de forkerte hænder. 
Virksomheder ligger inde 
med mange forskellige per-
sondata om deres kunder 

og medarbejdere, lige fra 
almindelige oplysninger 
om for eksempel navn og 
adresse til følsomme oplys-
ninger, såsom helbredsop-
lysninger.

Der er ikke tvivl om, at 
det vil kræve store økono-
miske ressourcer for alle 
virksomheder at leve op til 
reglerne om persondata. 
Ikke alene skal virksom-
heder i praksis overholde 
en lang række krav, når de 
bruger persondata til helt 
almindelige arbejdsop-
gaver, men fremover skal 
virksomheder også formelt 
kunne dokumentere via 
fortegnelser, databehand-
leraftaler, politikker mv., 
at de behandler persondata 
inden for lovens rammer.

Persondata er overalt, så i 

mest bogstavelige forstand 
er der tale om anvendt jura, 
der rammer de yderste 
skriveborde på arbejds-
pladsen. Hver eneste bog-
holder skal vide, hvornår 
de må gemme CPR-numre, 
hver eneste sælger skal in-
strueres i, hvilke person-
data de må bruge til mar-
kedsføring, og hver eneste 
HR-medarbejder skal lære, 
hvordan de håndterer per-
sondata om medarbejdere. 
Dertil kommer, at virksom-
heden skal sørge for at have 
en tilstrækkelig datasik-
kerhed, at informere alle de 
personer, hvis oplysninger 
de behandler og at imøde-
komme alle de rettigheder, 
som disse personer er til-
lagt.

Det er en enorm stor opga-

ve for virksomhederne, og 
derfor yder DI en stor ind-
sats for at hjælpe medlems-
virksomheder med at blive 
klar til 25. maj 2018. 

DI har dels holdt en lang 
række arrangementer for 
at vejlede om de nye reg-
ler, dels oprettet en særlig 
persondata-hjemmeside, 
hvor vi stiller en række vej-
ledninger og skabeloner til 
rådighed for medlemsvirk-
somheder. DI er ligeledes i 
løbende dialog med Data-
tilsynet for at bidrage med 
praktiske eksempler til de 
vejledninger, som tilsynet 
udsender.

Vi har en ambition om at 
nå ud til mindst 5.000 virk-
somheder inden 25. maj, så 
alle medlemmer når i mål.

Den gode nyhed er, at fo-

kus på databeskyttelse 
også kan skabe mulighe-
der for virksomhederne. 
Særligt SMV’erne vil have 
gavn af at øge sine investe-
ringer i digitalisering, da 
digital transformation kan 
skabe ny vækst. Virksom-
heder kan også blive bedre 
til at udvikle og markeds-
føre produkter, hvis de får 
kortlagt deres kundedata. 
Samtidig vil øget datasik-
kerhed skabe tillid hos 
kunder og investorer, lige-
som en bedre datadisciplin 
kan forøge virksomhedens 
effektivitet. 

Med andre ord vil virk-
somheder opnå en klar 
konkurrencefordel, hvis de 
får styr på deres personda-
ta. 

God arbejdslyst!

Uret tikker - bliv klar til de nye regler om persondata

Fra pædagog til 
matematik på 
universitetet
Spørgsmål: Nis afsluttede 
uddannelsen til pædagog i 
2014. Han har efterfølgende 
arbejdet i forskellige dag-
institutioner, men uden at 
være synderligt glad for 
jobbet. Allerede undervejs 
i uddannelsen overvejede 
han at søge optagelse på 
matematik på universite-
tet, da han altid har været 
meget dygtig til og fasci-
neret af det fag. Han vil 
egentlig gerne gøre alvor af 
at søge ind på en bachelor i 
matematik, men har hørt, 
at han er nødt til at vente 
til der er gået seks år fra 
afslutningen af hans pæda-
goguddannelse på grund af 
reglerne om dobbeltuddan-
nelse. Han spørger, om det 
er korrekt, og han spørger 
også, hvilke job en kandi-
dat i matematik kan få.
Svar: Det er som udgangs-
punkt korrekt, at reglerne 
om begrænsning af dob-
beltuddannelse blandt 
andet betyder, at der skal 
gå minimum seks år fra 
afslutningen af en profes-
sionsbachelor-uddannelse 

til, at man kan optages på 
en ny videregående uddan-
nelse på fuld tid på samme 
eller lavere niveau (det vil 
sige enten erhvervsakade-
mi-, professionsbachelor- 
eller bachelorniveau). Der 
er imidlertid nogle undta-
gelser til reglerne. 

Én af disse undtagelser 
er en såkaldt positivliste 
over uddannelser, som af 
Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet vurderes 
at have særlig efterspørg-
sel på arbejdsmarkedet, og 
som derfor ikke er omfattet 
af reglerne. Matematik er 
netop en af disse uddan-
nelser, og Nis behøver der-
for ikke vente de seks år. 
Positivlisten kan findes på 
www.ufm.dk. 

En kandidatuddannelse 
i matematik åbner mange 
forskellige karrieremulig-
heder. Det kan eksempelvis 
være inden for undervis-
ning, den finansielle sek-
tor, forsikringssektoren, 
it-branchen, energisekto-
ren, sundhedssektoren og 
forskning. Med en kandi-
datuddannelse i matema-
tik har man tilegnet sig 
kompetencer, som er sær-
ligt eftertragtede hos virk-
somheder med behov for at 
strukturere og analysere 
store datamængder.

Carsten Nielsen

Fra tømrer til skibsfører
Spørgsmål: Mikkel afslut-
ter uddannelsen til tømrer 
i år. Han er egentlig tilfreds 
med sin uddannelse, men 
samtidig har han længe 
drømt om at arbejde til søs. 
En af hans venner gjorde 
ham for nylig opmærksom 
på uddannelsen til skibsfø-
rer, og nu vil Mikkel gerne 
vide lidt mere om den ud-
dannelse samt om han med 
sin tømreruddannelse vil 
kunne blive optaget på den.
Svar: Uddannelsen til 
skibsfører varer i alt tre år 

og ni måneder, og den udby-
des af Svendborg Interna-
tional Maritime Academy 
(Simac). Den kvalificerer 
til som skibets leder at 
planlægge sejladsen, være 
ansvarlig for navigation, 
sikkerhed, materiale og 
besætning. Man ansættes 
typisk i handelsflåden eller 
på færgeoverfarter, men 
nogle får også en lederkar-
riere for eksempel i det pri-
vate erhvervsliv.

I uddannelsen indgår i alt 
15 måneders praktik til søs 
fordelt på to perioder á hen-
holdsvis seks og ni måne-
der, og ét af adgangskrave-
ne er derfor en rederiaftale 
med et godkendt rederi. 

Den resterende del af ud-
dannelsen er teori, værk-
stedsundervisning og et af-
sluttende projekt på skolen.

For at blive optaget på 
uddannelsen til skibsfører 
kræves ud over rederiaf-

talen enten en gymnasial 
uddannelse eller en er-
hvervsuddannelse (som for 
eksempel Mikkels tømrer-
uddannelse). 

Med en erhvervsuddan-
nelse kræves imidlertid 
også fagene matematik, 
fysik eller kemi, dansk og 
engelsk hvoraf mindst to 
skal være på B-niveau og 
de resterende på mindst 
C-niveau. Disse kan eksem-
pelvis tages på Simac’s seks 
måneders adgangskursus.

Ansøgningsfristen til 
skibsfører-uddannelsen 
er 5. juli kl. 12 (på www.
optagelse.dk) og rederi-
aftalen skal vedhæftes 
som bilag til ansøgningen. 
Ansøgningsfristen til ad-
gangskurset er 26. juni kl. 
12, og ansøgningsskemaet 
findes på www.simac.dk, 
hvor Mikkel og andre in-
teresserede også kan finde 
yderligere information om 

uddannelsen og godkendte 
rederier.

Carsten Nielsen

Fjernstudier
Spørgsmål: Sara skriver, 
at hun har hørt om mulig-
heden for at studere via 
fjernstudier, og at det kan 
være muligt at få SU, selv 
om man studerer hjemme-
fra. Hun skriver også, at 
hun er faldet over udtryk 
som »flex, smartlearning 
og e-læring«. Sara spørger, 
om brevkassen kan kaste 
lidt lys over de forskellige 
begreber og muligheder, og 
om det er muligt at læse til 
sygeplejerske og bygnings-
konstruktør på den måde. 
Hun fortæller desuden, at 
hun og hendes kæreste lige 
har købt hus på en af de 
små øer, så de har lang og 
besværlig transport til ud-
dannelsesstederne.
Svar: Der findes flere for-

skellige muligheder for 
at tage uddannelser som 
fjernstudie i Danmark. 
Hvis en uddannelse giver 
adgang til SU, vil det gøre 
sig gældende, uanset om 
det er med fremmøde eller 
som fjernstudie. Fuldtids-
uddannelser berettiger til 
SU, også selv om studiet 
foregår hjemmefra.

Sara nævner forskelli-
ge navne for fjernstudier. 
»Flex« er en betegnelse, 
som bliver brugt i forbin-
delse med hf-enkeltfag. Det 
kan være en måde at opnå 
specifikke adgangskrav til 
en uddannelse som alter-
nativ til et gymnasialt sup-
pleringskursus. »Smart-
learning« anvendes ofte i 
forbindelse med deltidsud-
dannelser som akademi- og 
diplomuddannelser (disse 
giver ikke adgang til SU, 
hverken som fremmøde- el-
ler fjernstudier).

»E-læring/e-learning« 
anvendes i forbindelse med 
videregående fuldtidsud-
dannelser. Alle disse beteg-
nelser dækker over forskel-
lige typer af fjernstudier. 
Nogle, navnlig fuldtidsstu-
dier, har desuden fremmø-
de få dage om måneden som 
supplement til fjernstudi-
et. Hvis det drejer sig om 
uddannelser med praktik, 
kan den naturligvis ikke 
tages over nettet, men kan 
eventuelt afholdes i nær-
heden af den studerendes 
bopæl.

Ja, sygeplejerskeuddan-
nelsen kan tages som e-læ-
ring flere steder i landet, 
mens bygningskonstruk-
tør udelukkende findes 
som e-læring i Næstved. 
Sara kan finde oplysnin-
ger om uddannelserne på 
udd a n nel s e s st e der ne s 
hjemmesider, for eksem-
pel www.phabsalon.dk og 
www.easj.dk. 

Kit Rasmussen
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