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Intro til workshop
Velkommen til workshoppen i Ny generation Digital Post og arbejdet med at få kortlagt vores post, 
gjort klar til det nye MeMo-format og finde gevinster i jeres processer og materialer. 

Vores forventninger konkretiseres sidst i workshoppen i form af nogle frister som vi kender allerede 
nu. Vi håber at I synes vi har klædt jer godt nok på efter denne workshop, ellers står vi selvfølgelig til 
rådighed (det gør vi nu alligevel).

• Vi har inddraget chefteamet, så der er ledelsesfokus på (Temamøder med chefgruppen)

• Har vi fat i de rigtige? Har I kendskab til andre medarbejdere/teams som vi skal i dialog med?

Vi har oprettet en arbejdsmappe på T-drevet, som praktisk nok hedder MeMo. Her har hver gruppe 
fået en mappe med jeres navne på. I mappen er en række dokumenter (og der uploades løbende) 
som I kan anvende i arbejdet med NgDP.



Kær post har mange navne…



Mission 0 – Hvor langt er leverandøren?

• Find ud af, hvor langt leverandøren er med at klargøre til NgDP
• Start en dialog allerede nu

Digitalisering tager sig af dialogen vedrørende de tværgående systemer. I 
starter en dialog op med leverandøren af jeres fagsystem.

I kan med fordel drage nytte af de brugergrupper som eventuelt måtte findes. 
Grupperne er tværkommunale og I kan muligvis drage nytte af noget fælles 
viden.

Det kan være at KOMBIT eller DIGIT løfter udvalgte systemer, og vi vil løbende 
informere jer om dette, når vi bliver bekendt med det.

Resultatet af Mission 0 er en kontinuerlig dialog, som ender ud med en ny, 
eller tillæg til, kontrakt som beskrevet i Mission 5.



Mission 1 – Systemliste

• Find ud af, hvilke systemer I bruger i jeres afdeling 
til at sende post med (er der noget vi ikke ved?)

• Find ud af, hvilke systemer I bruger til at modtage 
post med

I ved nok allerede, hvilke systemer der anvendes, 
men der er muligvis også nogle kollager, som bruger 
noget, hverken I eller vi kender til. 
Det skal vi opdage og have kortlagt.

Resultatet af opgave 1 bliver en systemliste



Mission 1 – Systemliste

Skriv eventuelt en mail rundt til alle jeres kollegaer, 
og spørg dem, hvilke systemer de anvender. 

”vi ved allerede at I bruger System A, B og C, men 
bruger I noget andet, så oplys det til os”

Følg op på dem der oplyser, at de anvender et 
system, som afviger fra hvad I normalt anvender –
find ud af hvorfor.

Udfyld de grønne kolonner ”afsendersystem” og 
”modtagersystem” i excel-arket. Bemærk at de står på 
hver deres fane.

Modtagersystem

KMD Sag

Fagsystem X

Outlook - Tunnelløsning

Outlook – Almindelig mail

[…]

[…]

Afsendersystem

KMD Sag

Fagsystem Shultz Fasit

Fagsystem Y

Outlook – Tunnelløsning

Outlook – Send Digitalt  

Outlook – Almindelig mail

OneTooX (Doc2Mail)

Fildeling via Smartfiles

[…]



Mission 2 – Postoverblik

• Udfyld de resterende grønne kolonner under fanen ”post vi sender” og ”post vi 
modtager” i excel-arket og giv Alex og Manja besked.

Nu skal I finde al den post I sender og modtager i de pågældende systemer. I ved 
fra Mission 1, hvilke systemer I anvender til at sende og modtage post via. 

Det er vigtigt at I lader excel-arkene blive i arbejdsmappen, da vi løbende har brug 
for den information som I skriver ind.

 Resultatet af Mission 2 bliver en bruttoliste over alle stykker post med basale 
informationer. 

Vær opmærksom på at excel-arket indeholder to faner; et for modtager og et for 
afsender



Mission 2 – Post vi sender

Afsendersystem Posttitel Afsender (afdeling) Modtager Skabelon-ansvarlig Hvor findes skabelonen? Antal bilag?

KMD Sag Opfølgende visitationsbesøg Sundhed & Ældre Borger (CPR) Medarbejder X KMD Sag 1
OneTooX Kontrakt Digitalisering Virksomhed (CVR) Medarbejder Y Skrivebordet 0
DUBU Partshøring Børn & Unge Borger (CPR) Medarbejder Z Dynamic Template 3

? Hvilke system bruges til at sende med

? Hvad er titlen på posten

? Hvem er afsender

? Hvem er modtager

? Ansvarlig for vedligehold af skabelon

? Hvor findes skabelonen

? Antal bilag

• Der er taget udgangspunkt i, at Slagelse Kommune står som den øverste afsender og juridiske ansvarlige
• Tag en kopi af den post-fil, hvis den ikke er tilgængelig for jer (fx det som ligger på et skrivebord)



Mission 2 – Post vi modtager

? Hvilket system modtager posten
? Hvad er titlen på posten

? Hvem er oprindelig afsender (kig udover den interne postfordeling)
? Hvem er modtager (hvem får posten)
? Hvem er tiltænkt modtager (post lander i indbakke A, men skal journaliseres i System B)

? Antal bilag

Modtagersystem Posttitel Oprindelig afsender Modtager Tiltænkt modtager Antal bilag
Outlook - Alm. mail Straffeattest Rigspolitiet Hovedpostkasse (outlook) Digitaliserings postkasse (outlook) 0
KMD Sag Huslejerestance Bolig Korsør Borgerservice (KMD-afdeling) Rådgivning & Udbetaling (KMD-afdeling) 2
KMD Sag DAGENS POST (KMD) Borger via kontakthierarki Jobcenteret (KMD-afdeling) Jobcenteret (KMD-afdeling) 1



Mission 3 – Volumen (årligt)

• Find ud af hvor meget I sender og modtager af det enkelte stykke post årligt. Udfyld den orange 
kolonne i excel-arket under begge faner 

I har fra Mission 2 et overblik over alt jeres afsendte og modtaget post. Alex og Manja har haft mulighed 
for at finde data på volumen fra KMD Sag, Dynamic Template og OneTooX, som de har opdateret jeres 
ark med.

Hvis ikke I har adgang til data, som systemadministratorer, opfordres I til at kontakte jeres leverandør for 
at få dannet et overblik. 

Bemærk at der skal udfyldes både for afsendt og modtaget post.

 Resultatet af Mission 3 er et overblik over antal af afsendt og modtaget post



Mission 4 – MeMo Minimumskrav

• Åbn den post I sender og tjek om den opfylder minimumskravene til MeMo

Fra Mission 1 og 2 har I et overblik over jeres post og hvor det ligger. Åbn posten og gennemgå den for de 
oplysninger, som er minimumskravet for MeMo.

Hvis ikke vores post lever op til MeMo minimumskrav, kan det ikke afsendes som Digital Post. 

 Resultat af Mission 4 er, at I har sikret at jeres post lever op til MeMo minimumskrav



MeMo Minimumskrav indeholder helt basale oplysninger – stort set som i dag.

I skal være sikre på, at alt jeres post lever op til disse punkter. Dette er ikke en 
ønskeliste, men en afklaring af, hvad der er status lige nu:

 Titel
 Dato
 Afsender (afdelingsnavn, adresse, postnummer, by, logo)
 Modtager (navn, adresse, postnummer, by)
 Modtager CPR/CVR/MyndighedsID

Tjek at samtlige breve indeholder disse minimumsoplysninger.  

Opfylder MeMo minimumskrav? (ja/nej)
Ja
Ja

Nej

Mission 4 – MeMo Minimumskrav?



Fra Mission 0 er I allerede i dialog med leverandør(ene), for at sikre at deres system kan 
sende og/eller modtage digital post med MeMo minimumskrav ultimo november 2021. 

• Udfyld den lilla kolonne når I er bekendt med en dato for kontraktunderskrift

Resultatet af Mission 5 er en ny (eller tillæg til) eksisterende kontrakt, som sikrer at deres 
system kan sende og/eller modtage post via Næste generation Digital Post -løsningen 
[Netcompany] med MeMo minimumskrav.

Mission 5 – Kontakt leverandør

• De tværgående systemer (såsom KMD Sag, Outlook mv.) sikrer Digitalisering at få løftet op NgDP
• Husk at Digitalisering deltager i leverandørmøder såfremt I ønsker det



Mission 6 – Systemopsætning

• Tag stilling til om posten kan eller skal besvares og/eller er obligatorisk

Posten kan besvares – Indstilling som gør det muligt for modtager, at besvare en besked/post, som I har 
afsendt. Denne funktion findes allerede til udvalgte systemer, så I skal tage stilling til, om I fortsat skal 
anvende det, eller om I ønsker at anvende det på post fremadrettet.

Posten er obligatorisk – Indstilling som gør det muligt at gennemtvinge forsendelse til modtagere, som er 
fritaget for digital post. Dette anvendes fx i forbindelse med vaccineindkaldelse (COVID19) og anden kritisk 
post.

NemSMS – Indstilling som gør det muligt systemmæssigt at sende påmindelser via SMS 

Resultatet af Mission 6 bliver en oversigt over beslutninger vedrørende ønsket systemopsætning. Denne 
oversigt skal Digitalisering anvende til at sætte systemet op korrekt i NgDP-administrationsmodulet. 



Mission 6 – Systemopsætning 

? Kan besvares – Post har allerede besvar-funktionen

? Skal kunne besvares – Post skal (fortsat) kunne besvares

? Er obligatorisk – Post sendes i dag obligatorisk

? Skal være obligatorisk – Post skal (fortsat) kunne sendes obligatorisk

? Skal understøtte NemSMS

Kan besvares? (ja/nej) Skal kunne besvares? (ja/nej) Er obligatorisk? (ja/nej) Skal være obligatorisk? (ja/nej) Skal understøtte NemSMS? (ja/nej)



PAUSE!
15 minutter



Eksempel med jeres post



Mission 7 - Kontaktpunkter
• Gennemse jeres nuværende kontakthierarki og vurder om det lever op til jeres nuværende behov? (giver det 

mening?)

• Hvis det ikke lever op til behovet, lav et udkast til emneord, som I indsætter i det særskilte excel-ark ”Mission 
7”

Vores fælles kontakthierarki skal laves om til kontaktpunkter. Kontaktpunkter bliver en brugerflade på 
borger.dk/virk.dk, som er en ny grafisk visning af emneord, der hjælper borger, virksomhed og myndighed med 
digital post-kontakt til kommunen.

I kan i øvrigt anvende arbejdet med kontaktpunkt på det ny slagelse.dk som kommer Q1 2022.   

 Resultatet af Mission 7 bliver en opdateret oversigt over emneord

https://www.slagelse.dk/kommunen/kontakt/skriv-sikkert-til-kommunen/digital-post-for-borgere/digitale-postkasser


Mission 8 – Gevinstanalyse

• Analyser og prioriter post ud fra hvilket gevinstpotentiale i vurderer det enkelte stykke 
post har. Udfyld i excel-arket under den grønlige kolonne ”Gevinst”

Gennem Mission 1 - 6 har I fået dannet et komplet overblik over, hvilken post I helt 
konkret sender og modtager. Nu skal I analysere og prioritere posten ud fra 
gevinstpotentiale.

Resultatet af Mission 8 bliver et prioriteret overblik over gevinstpotentialet ved hvert 
stykke post. Det vil sige at I ved hvor I skal sætte ind for at opnå bedst 
service/ressourceforbrug/lovmedholdelighed



Mission 8 – Gevinstanalyse

? Gevinst

Der er taget udgangspunkt i at al post, skal leve op til MeMo minimumskrav

Posttitel Volumen (årligt) Gevinst
Lav

Middel
Høj



Mission 8 – Beskrivelse af gevinstpotentiale

Lav
Post som har et lavt potentiale for at øge kvaliteten i service og reducere 
ressourceforbrug. Posten skal blot leve op til MeMo minimumskrav, kræver ikke 
yderligere opmærkning eller tilpasning.

Middel
Post som har et middel potentiale for at øge kvaliteten i service og reducere 
ressourceforbrug. I vurderer at I kan øge kvaliteten i service og reducere 
ressourceforbrug i middel grad ved tilføjelse af actions.

Høj
Post som har et højt potentiale for at øge kvaliteten i service og reducere 
ressourceforbrug ved tilføjelse af actions. Er værd at bruge meget tid på.

I vil finde 80% af gevinsterne, i 20% af den post i sender. Baseret på tal fra Netcompany og pilotkommuner  



Mission 9 – Actions 

• Tag stilling til hvilke action I ønsker posten skal indeholde og indsæt dem under 
den røde kolonne i excel-arket

Baseret på jeres gevinstanalyse fra Mission 8, kan I ud fra den arbejde med at tilføje 
ønsker til actions. 

Resultatet af Mission 9 bliver en ønskeliste over actions på det enkelte stykke 
post, som vi/I kan tage med til forhandling hos leverandøren



Mission 9 – Generelt om actions

Actions, eller handlingsfunktioner, giver mulighed for at I som 
afsender kan yde en bedre service og mere brugervenlig oplevelse 
for modtager af jeres post. Omvendt vil det også give os som 
myndighed en masse fordele, som tidligere beskrevet i slides fra 
MeMo Informationsmødet. 

Arbejdet med actions ligger udover minimumskravene til MeMo-
opmærkningen og har deadline november 2023.

Hvad er en action?

• Actions er handlingsfunktioner, som altid er knyttet til et afsendt 
eller modtaget dokument. ”Bekræft aftale” via en knap er et 
eksempel på en action, hvor informationen stammer fra en 
opmærkning i dokumentet

• Actions fremgår visuelt øverst i modtagers indbakke (desktop) 
eller som knapper (mobil)



Mission 9 – Forklaring af actions

• Aftale – Gør det muligt for modtager at føje aftale til 
kalender

• Bekræft – Gør det muligt for modtager at bekræfte 
aftale/information i posten 

• Betaling – Snitflade til kommunens betalingsløsning, som gør 
det muligt at betale digitalt

• Underskrift – Snitflade til NemID/MitID

• Forberedelse – Link til fx spørgeskema, tilmelding til 
arrangement/kursus eller lignende

• Selvbetjening – Link til selvbetjeningsløsninger

• Information – Link til online tekst, dokumenter, henvisning, 
hjemmesider, lovgivning og lignende

• Kontaktpunkt – Dybdelink til emneord

Værktøjskasse til actions

Aftale
Betaling
Selvbetjening
Information (fx lovgivning, vejledning osv.)
Underskriv
Bekræft
Forberedelse eller tilmelding

Link til kontaktpunkt (dybdelink til emneord)



Afsender (logo)

Afsender (ikke minimum)

Afsender (afdeling)

Modtager (navn)

Modtager CPR

Aftale > Action (handling)

Information > Action 
(handling)



Eksempel med jeres post



Dynamic Template (DyT)
KMD Sag bliver erstattet af eDoc. Skabeloner der ligger i KMD Sag kan ikke tages med ind i eDoc, fordi man har 
valgt at designe et system som løser kerneopgaven. 
eDoc har et tilkoblet skabelonsystem; Dynamic Template. Skabeloner fra KMD Sag skal derfor genskabes deri.

• Har I skabeloner i KMD Sag?
• Hvis ja, skal I fortsat bruge de skabeloner i det nye eDoc?
• Hvis ja, så skal de over i Dynamic Template

• Kan Dynamic Template tænkes ind i jeres fagsystem?
• Hvis ja, kunne man overveje at lave en snitflade til fagsystem?

• Kan Dynamic Template tænkes ind på anden måde, som ligger uden for systemer, men som vi stadig 
anvender?

Vi arbejder på at få noget undervisningsmateriale klar, sådan at vi kan bistå jer i en eventuel flytning over i DyT.



Webtilgængelighed

Gældende lov om webtilgængelighed er udvidet her i 2021, til også at omfatte Digital Post.

Den udvidede lov træder i kraft juni 2023 bliver vedtaget, hvor al Digital Post skal være gjort webtilgængelig.

• Hvordan tænker I webtilgængelighed ind i jeres skabeloner?

• Har I en webtilgængeligheds-ninja?

• Hvis ja, kan det give mening at inddrage vedkommen?

• Hvis I ikke har en ninja, ønsker I at få uddannet en i afdelingen?

Digitalisering kan tilbyde undervisning i webtilgængelighed når/hvis I ønsker det

https://inslag.slagelse.dk/tilbud-til-mig/arbejdsrum/webtilgaengelighed/


Aftaler og frister

Tilbagemelding: Dynamic Template

Tilbagemelding: Webtilgængelighed

• Mission 1 til 2 (data)

• Mission 0 til 6 (minimumskrav)

• Go-Live: Minimumskrav

• Mission 7 til 9 (actions)

• Go-Live: Actions

Vi planlægger at lave løbende opfølgning,

hvad synes I om det?

Efter behov

Efter behov

Ved fuldendt mission giv agt! 

15. oktober 2021

Ultimo november 2021

…jo før, jo bedre

5. november 2023



Tak for denne gang…
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