
Digitalisering 
med fokus på Mennesker møder mennesker



Vi skal anvende digitale løsninger ud fra den men-
nesketænkning, der udspringer af Byrådets vision, så 
digitaliseringen understøtter den enkeltes ressurser, 
og så vi udnytter de potentialer, som den digitale ud-
vikling stiller til rådighed, ud fra en helhedsbetragt-
ning. Brugen af digitale løsninger skal altid tage ud-
gangspunkt i borgeren, og som organisation skal vi 
styrke de muligheder, vi har med de eksisterende di-
gitale løsninger og vores digitale kompetencer samt 
være nysgerrige på, hvad der kommer af nyt, så vi 
kan understøtte borgerne endnu bedre. 

(Direktionens udviklingsspor 2020)

Digitalt lederskab  
og digitalisering  
med fokus på mødet mellem mennesker



I Skanderborg Kommune er vi nået langt med at an-
vende digitale løsninger til at understøtte kerneopga-
ven i administrationen og ude hos borgeren. 

I fremtiden vil digitale løsninger spille en vigtig rolle 
i målet om at nytænke og udvikle vores tilbud såle-
des, at vi kan levere bedre velfærdsydelser for vores 
borgere. 

Det betyder, at du som leder skal kunne se og håndte-
re de forandringer, der er som følge af øget digitalise-
ring og anvendelse af digitale løsninger. 

Udvikling og implementering af digitale løsning kræ-
ver digital ledelse, digitale kompetencer og et digitalt 
mindset hos både ledere og medarbejdere. 

Digitalisering  
i Skanderborg Kommune  



Teknologi- 
ordbog



Augmented Reality (AR)
Betydning: 
Augmented reality giver mulighed for at supplere el-
ler forstærke oplevelsen af virkeligheden ved hjælp af 
højteknologiske briller. Teknologien integrerer digital 
grafik fra den virtuelle verden med den fysiske verden.  

Anvendelse:  Byggebranchen, museer, uddannelse og 
træning

Chatbot
Betydning:  
En robot der, ved hjælp af kunstig intelligens, kan 
chatte med borgere. Robotten kan besvare forskellige 
spørgsmål og i nogle tilfælde lave aktive handlinger. 

Anvendelse: Borgerservice, Red Barnet 

Kunstig Intelligens 
Betydning: 
Avancerede algoritmer, der kan lære at efterligne men-
neskelige vurderinger. Kunstig intelligens er integreret i 
forskellige teknologier. 

Anvendelse: Chatbot, Softwarerobotter, Facit 

Synonym: AI (Artificial intelligens) 



SBSIP 
Betydning: 
En teknologi der, ved hjælp af nøgleord, kan sortere digi-
tal post og journalisere sager ind i SBSIP på baggrund af 
definerede regler. 

Anvendelse: Borger Service, Børn og Unge, Beskæftigelse

Servicedesign
Betydning:  
Servicedesign er en metode, der sikrer systematisk ind-
dragelse af brugere i udviklingen af services og ydelser. 

Anvendelse:  Udvikling af digitale løsninger, optimering 
af borgerforløb

Softwarerobotter 
Betydning: 
En computer software, der kan efterligne administrative 
arbejdsgange. 

Anvendelse: Borger Service, Børn og Unge, Beskæftigelse. 

Synonym: RPA, automatiseringsrobot 



Telepresenter
Betydning: 
En avanceret videokonference teknologi, hvor brugeren 
kan fjernstyre skærm og kamera. Oplevelsen bliver der-
ved mere realistisk. 

Anvendelse: Skoleområdet  

Synonym: Skærmrobot, teleskærm

Velfærdsteknologi
Betydning: 
En borgerorienteret teknologi, der understøtter borge-
rens evne til at klare sig selv og frigiver tid og ressourcer 
for medarbejdere. 

Anvendelse: Indenfor Social- og Ældreområdet

Synonym:  Skylletoiletter, medicindispensering,  
VR- teknologi

Virtual Reality (VR)
Betydning: 
En teknologi der, ved anvendelse af avancerede briller, 
gør digitale oplevelser virkelige. 

Anvendelse: Beskæftigelse  



Digital ledelse handler om at ville 
Som leder skal du ville den digitale dagsorden. Det 
betyder ikke, at du skal have dybdegående kendskab 
til de tekniske elementer, men du skal være opsøgen-
de, kritisk og have mod til at anvende digitale løsnin-
ger i udviklingen af opgaveløsningen. Digital ledelse 
kræver et digitalt mindset hos dig som leder og sam-
tidig evnen til at lede forandringsprocesser. 

Skab mening med digitalisering 
Digitalisering bliver interessant for medarbejdere og 
borgere, når ledere evner at skabe mening med di-
gitalisering. Hvorfor digitaliserer vi? Det er vigtigt, 
at digitalisering tænkes ind i kerneopgaven, og at 
medarbejdere samt borgere inddrages tidligt i udvik-
lingsprocessen. 

Digital ledelse 



Digital ledelse handler i høj 
grad om at lede forandringer
Digitalisering påvirker medarbejdernes arbejdsop-
gaver, -gange og -roller og til tider påvirkes de dybt. 
Nogle digitale løsninger medfører, at borgeren får en 
ny rolle i mødet med os som kommune. Digital le-
delse handler derfor om at understøtte forandringer 
og adfærdsændringer i samarbejde med den enkelte 
medarbejder. Dette gennem retfærdige processer, 
der sikrer tryghed, tillid og respekt mellem ledelse, 
medarbejdere og borgere. 

Som leder skal du være indstillet på, at medarbej-
deres har delte holdninger til digitalisering. Du skal 
derfor kunne håndtere forskellige holdninger og 
være i stand til at skabe en positiv tilgang til arbejdet 
med digitalisering og digitale kompetencer. 

Med dette fokus øger du dine muligheder for at opnå 
succes med at sammentænke kerneopgaven, digital 
ledelse, digitale kompetencer og digital mindset.

Digital ledelse 



Digital ledelse er at have: 
    Viden om forskellige teknologier og deres anven-
delsesmuligheder i forhold til udvikling af kerne-
opgaven.

    En forståelse for, hvordan teknologi påvirker 
medarbejdere og deres forhold til omverdenen.

    Kompetencer til at kunne identificere mulige ste-
der i forretningen, som kan digitaliseres. 

    Kompetencer til at designe og facilitere innovative 
og idéskabende processer.

    Kompetencer til at anvende og forstå digitale me-
dier og systemer.

    Kompetencer til at lede netværk (netværksledelse) 
– at man er i stand til at sammensætte det rette 
team med de relevante samarbejdspartnere i or-
ganisationen for at lykkedes bedst med digitalise-
ringen.

Digital ledelse Digital ledelse 



Hvad er digitale kompetencer 
Digitale kompetencer er en kombination af viden, evner 
og holdninger til via teknologi at udføre opgaver, løse pro-
blemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, 
skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, 
kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk.

Digitale Kompetencer er at..
    Forstå teknologier og kunne bruge digitale løsninger, 

systemer og data korrekt. 

    Vide, hvad data er, hvordan data produceres og kende 
til vigtigheden af god datakvalitet og sikkerhed. 

    Kunne kommunikere digitalt på forskellige platforme 
og til forskellige grupper.

    Deltage i implementering af nye systemer med en åben-
hed og nysgerrighed.

    Være kreativ og innovativ i udviklingen af egen kerne-
opgave i forhold til, hvordan digitalisering kan under-
støtte kerneopgaven endnu bedre.

Digitale  
kompetencer



    Når vi er nysgerrige på de digitale muligheder in-
den for vores fagområde.

    Når vi er åbne overfor ny teknologi og forandrin-
ger.

    Når vi er modige overfor at lære nyt – både nye 
arbejdsgange og nye teknologier.

    Når vi er kreative og kommer med nye bud på, 
hvordan kerneopgaven kan udvikles med digita-
liseringen.

    Når vi har indsigt i borgernes behov og hvordan di-
gitalisering kan understøtte borgerne endnu bedre.

    Når vi forstår formålet med digitaliseringen, og 
hvordan og hvor den kan tilføre værdi.

Digitalt  
Mindset er



Tag stilling til ”hvorfor”  
og skab opbakning blandt  
medarbejdere og ledelse
Inden du påbegynder din digitale rejse, skal du nøje 
overveje, hvorfor du vil arbejde med digitalisering. 
Hvornår og hvordan giver digitalisering mening for 
kerneopgaven? Digitalisering, der giver mening for 
kerneopgaven, vil få dine medarbejdere med ombord 
på rejsen.

Fokuser på medarbejdere
Kortlæg dine medarbejders mindset og kompetencer; 
er de klar til at arbejde med digitalisering? Italesæt 
dagsordenen og igangsæt processer, der modner med-
arbejdernes mindset og styrker deres kompetencer. 

Sådan kommer du  
godt fra start med  
digitaliseringsprojekter


