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Vi er samlet her i dag…

Måske du kan huske Mission 7 fra vores MeMo 
Workshop:

”Vores fælles kontakthierarki skal laves om til 
kontaktstruktur. Kontaktstrukturen bliver en brugerflade 
på borger.dk/virk.dk, som er en ny grafisk visning af 
kontaktpunkter, der hjælper borger, virksomheder og 
andre myndigheder med digital post-kontakt til 
kommunen”

”I kan i øvrigt anvende arbejdet med kontaktstukturen 
på det ny slagelse.dk som kommer sommeren 2022” 



Hierarki bliver til struktur
I overgangen til NgDP har Digitaliseringsstyrelsen opdateret måden vi skal arbejde 
med kontakt til det offentlige på.

Vi har i dag et kontakthierarki. Det skifter navn til kontaktstruktur og har samtidig fået 
et designløft.



LIVE DEMO

Hvordan opleves kontakten til Slagelse Kommune i dag?
• Eksempel fra virk.dk tilgået som kommune (den lange vej)
• Eksempel på, hvordan dybdelink virker via slagelse.dk

Hvordan opleves kontakten til Slagelse Kommune gennem det nye 
design? 
• Eksempel fra post.demo.borger.dk > Glostrup/Arbejde og Ledige/Pasningsorlov/…



Konsekvens af redesign

 Hvis I ikke gør noget, vil I ikke have nogen kontaktpunkter i den nye 
kontaktstruktur

 Fremover skal vi tænke mere over måden vi gør os digitalt kontaktbar på

 Værktøjet har været her hele tiden og nu er det blevet endnu bedre

 På det ny slagelse.dk bliver kontaktinformationer mere tydelige (demo)

…derfor er vi samlet her i dag om at løse Mission 7



Hvem gør hvad? 
Hvad gør vi? (Alex & Manja)

 Vi laver kontaktgrupperne og evt.
underkontaktgrupper inkl. beskrivelse til 
disse, ud fra den informationsarkitektur, 
der kommer på det nye slagelse.dk

 Vi opretter jeres kontaktpunkter mm. i 
systemet og leverer efterfølgende 
dybdelink/QR

Hvad gør I? 

 I opfinder kontaktpunkter
 I skal lave beskrivelser til 

kontaktpunkterne
 I vælger målgruppe for kontaktpunkterne
 I skal vurdere, om der er behov for 

indtastningsfelter til kontaktpunkterne
 I skal vurdere behov for link til fx 

selvbetjeningsløsning, lovgivning osv.
 I skal beslutte, hvilke modtagersystem

henvendelsen skal lande i
 I skal sætte dybdelink/QR-koder ind



Hvor og hvordan?
Alex og Manja har lavet to excel-ark:

o Ét der viser, vores nuværende kontakthierarki og hvilke emneord I har hver især
o Ét I skal bruge, til at bygge jeres nye kontaktstruktur med

Hvor finder I de to ark?

o Oversigt over nuværende kontakthierarki og det ark I skal udfylde finder I på 
T: > MeMo > *jeres arbejdsmappe*

Hvordan udfylder I arket?

o Følg trin 1-10



Kontaktgrupper - borger

o Arbejdsliv og uddannelse
Herunder fx; job og ledighed, nedsat arbejdsevne, ferie og 
barsel, uddannelse og studieliv

o Bolig og byggeri
Herunder fx; affald, byggeri, boligejer, bo til leje, kloak og vand

o Demokrati og udvikling
Herunder fx; høringer, politik, byråd, udvalg, valg

o Pasning og skole
Herunder fx; børnepasning, skole, SFO, rådgivning

o Personlige forhold 
Herunder fx; pas, kørekort, vielse, flytning, MitID, Digital Post

o Støtte og pleje
Herunder fx; ældre, handicap, psykiatri, støtte til familier, hjælp 
ved sygdom

o Sundhed og forebyggelse
Herunder fx; sundhedstilbud, genoptræning, tandplejen, 
sundhedsplejen

o Økonomi
Herunder fx; opkrævning og gæld, udbetalinger

o Øvrige
Denne dække over henvendelser, som borgeren mener, ikke at kunne 
finde et passende kontaktpunkt til

Baseret på foreløbig informationsarkitektur på ny slagelse.dk



Kontaktgrupper – virksomhed og myndighed

o Erhverv og virksomhed
Herunder fx; start af virksomhed, erhvervsbyggeri, medarbejdere og rekruttering, tilladelser og bevillinger

o Indkøb og udbud
Herunder fx; leverandører til kommunen

o Foreninger
Herunder fx; tilskud og puljer

o Regioner og styrelser
Herunder fx; UDK, Ankestyrelsen, regionerne, Domstolsstyrelsen, Politiet, Udlængestyrelsen, Familiestyrelsen 

o Kommuner
Herunder fx; mellemkommunal afregning 

o Øvrige
Denne dækker over henvendelser, som virksomheden/myndigheden mener, ikke at kunne finde et passende kontaktpunkt til

Baseret på foreløbig informationsarkitektur på ny slagelse.dk



Pause - 10 min



Opgavens 10 trin 

1. Forarbejde

2. Tjekliste

3. Opfind et kontaktpunkt

4. Lav beskrivelse til kontaktpunkt 

5. Vælg målgruppe

6. Vurdér behov for link

7. Vurdér behov for indtastningsfelter

8. Angiv hvor henvendelsen skal lande

9. Send til Alex og Manja

10. Dybdelinks og QR indsættes



Trin 1 - Forarbejde
• I har allerede en god idé om den 

digitale post I modtager jf. jeres MeMo 
missions-ark

• Inddrag jeres bagland

• Inddrag jeres slagelse.dk redaktør 
Link til InSlag med redaktøroversigt

• Brug tjeklisten i trin 2

”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 kontaktpunkter som I indsætter 
i det særskilte excel-ark Mission 7”

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


Trin 2 – Tjekliste til refleksion
 Skal I bruge det på slagelse.dk? Hvis nej, hvorfor ikke?

Eks. at en borger skal kunne sende os personhenførbare oplysninger på sikker vis

 Skal I bruge det på borger.dk? Hvis nej, hvorfor ikke?
Eks. at en virksomhed eller anden myndighed, skal kunne sende os personhenføre oplysninger på sikker vis

 Skal I bruge det på virk.dk? Hvis nej, hvorfor ikke?
Eks. at en virksomhed eller anden myndighed, skal kunne sende os personhenføre oplysninger på sikker vis

 Skal I bruge det i trykt materiale? Hvorfor?
Eks. en folder, hvor du henviser til personfølsom kontakt

 Skal I bruge det som skjult? Hvorfor?
Eks. som et link til en ansøgning/klagemulighed

× I skal ikke have kontaktpunkter, for at have kontaktpunkter

× Det gælder ikke om, at have mange kontaktpunkter
× Det handler ikke om, at have et kontaktpunkt for hver opgave I løser
× Kan I ikke argumentere for, hvor og hvorfor I skal bruge det, skal I ikke have det



Trin 3 – Opfind et kontaktpunkt
Baseret på jeres forarbejde og tjeklisten, noterer I jeres besluttet kontaktpunkter ind i 
Mission 7 Excel-arket

Kontaktpunktet skal være sigende og forståeligt for bruger

!Bemærk at kontaktpunktet max må fylde 50 tegn inkl. mellemrum



Trin 4 – Lav en beskrivelse til kontaktpunkt
Til hvert kontaktpunkt skal I lave en beskrivelse

Beskrivelse skal være kort, præcis og være dækkende for hvad brugeren kan 
henvende sig om

!Bemærk at beskrivelsen må max fylde 250 tegn inkl. mellemrum



Trin 5 - Målgruppe
Angiv, hvilken målgruppe, der skal bruge jeres kontaktpunkt

!Bemærk, at der max kan være to målgrupper til samme kontaktpunkt

Målgrupperne I kan vælge imellem er: 
 Borger
 Virksomhed 
 Myndighed



Trin 6 – Vurdér behov for link 

I kan tilføje et eksternt link til kontaktpunktet, som fx kan guide brugeren videre 
til en selvbetjeningsløsning

!Bemærk at I max kan tilføje 1 link

Link skal sættes ind i Excel-arket sammen med en kort linktekst



Trin 7 – Vurdér behov for indtastningsfelter
I kan tilføje op til to indtastningsfelter, som brugeren skal udfylde, når vedkommende 
skriver til kontaktpunktet.

Indtastningsfeltet kan fx være: 
”Angiv barns cpr-nummer”  
”Angiv medarbejders cpr”
”Angiv sagsnummer…”

!Bemærk borgers cpr, virksomhedens cvr og myndighedens ID, kommer automatisk 
med 
Max 2 indtastningsfelter.
Max 25 tegn inkl. mellemrum.



Trin 8 – Angiv hvor henvendelsen skal lande

Angiv, hvilket system henvendelsen skal lande i

I kan pt. vælge mellem;

o eDoc 
o Outlook 
o Schultz Fasit (kun Jobcenteret)

Det gør I ved at skrive i Excel-arket enten; 

o ”eDoc” + organisatoriske enhed (fx Dagtilbud) 
o @adressen på en allerede eksisterende sikker postkasse



Trin 9 – Klarmelding

Når I er færdige med at bygge jeres kontaktstruktur i Excel-arket, skriver I til 
Alex og Manja – dog senest 1. april 2022

• Forventet behandlingstid max 1 uge.
• Ønsker I en QR-kode til jeres kontaktpunkt, så angiv det sammen med klarmeldingen.



Trin 10 – Dybdelinks og QR indsættes

Når vi har oprettet jeres kontaktpunkter mm. skriver vi til jer

o Er der fejl, mangler eller behov for anden rettelse, får du det retur med uddybning

o Det er jeres slagelse.dk redaktør, der skal ligge dem på slagelse.dk (inddatering på ny hjemmeside 
forventes igangsat 1. april 2022)

o Der skal ske en koordinering med Borgerblikket v. Charlotte Olesen

”For hver KLE nummer i Borgerblikket, er der mulighed for at linke til en digital postkasse. Pt. er det udvalgte 15 
numre ved Arbejdsmarked og Integration og nogle KLE numre ved Rådgivning og Udbetaling, der linker til Digital 
Post. Det bliver udstillet som kontaktinformation så borgerne let kan komme i kontakt med den rigtige afdeling 
kommunen vedr. det de kan se i Borgerblikket”. 



Pause igen – 10 min



Fremtidsudsigter
eDoc sagsskabeloner
Henvendelser, der lander i eDoc, kan ved 
hjælp af sagsskabeloner, blive oprettet som 
sag - helt automatisk.

Kræver at der er en sagsskabelon der 
dækker typen af henvendelsen (KLE-
nummer mm.)

Andre modtagersystemer 
Efterhånden som leverandørerne udvikler 
deres systemer til MeMo og åbner op for at 
modtage Digital Post, vil det blive muligt at 
modtage posten direkte i andre systemer fx  
DUBU

Sende direkte til et kontaktpunkt
Send direkte fra et fagsystem til fx en anden 
myndigheds kontaktpunkt. Andre 
myndigheder kan gøre det samme til os

Sikre @postadresser
På sigt vil mængden af post til sikre 
postkasser falde, både for borgere, 
virksomheder og myndigheder imellem.



Vigtige datoer

1. april 2022
NgDP Go-Live
Frist for klarmelding af jeres kontaktstruktur

1. april til 6. maj 2022
Flytteperiode af tekst, billede etc. til ny hjemmeside - herunder at 
indsætte dybdelinks

Hen over sommeren 2022
slagelse.dk go-live



Hvor kan jeg få hjælp?

Har I brug for hjælp til at bygge jeres kontaktstruktur eller behov for råd og sparring, 
kan I kontakte Alex og Manja.



Tak for i dag
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