
 
 

1.3 Nem adgang til hverdagsinformationer  

Initiativets indhold 

Mange borgere er daglige brugere af kommunale tilbud – i folkeskoler, daginstitutioner, botilbud 

og ældreplejen. I de sammenhænge er den løbende strøm af hverdagsinformationer mellem 

medarbejdere og brugerne omdrejningspunktet for, at dagligdagen fungerer. Mange 

informationer er på vej til at blive digitale. På mange plejehjem og andre botilbud er dagens 

menu eller aktivitetstilbud ikke længere et papir på opslagstavlen, men bliver formidlet på den 

digitale informationstavle. Digital understøttelse af hverdagsinformationer kan bidrage til at 

skabe overblik ved at give borgerne eller den pårørende lettere adgang til information, så de 

har bedre forudsætninger for at indgå i dialogen med medarbejderne om behov og ønsker. Det 

er en god og vedkommende service, som giver værdi i dagligdagen for mange familier. 

Informationerne bør også være tilgængelig på de tablets, smartphones og øvrige digitale 

løsninger, som brugerne benytter sig af. Det vil brugerne forvente, for sådan udvikler resten af 

samfundet sig jo også.   

  

Der gennemføres en indsats for at skabe en nemmere adgang til hverdagsinformationer for 

borgere og pårørende. Initiativet forløber i to trin:  

  

Trin 1: En foranalyse skal undersøge og udpege de områder, hvor der vil være særligt behov 

for at sikre hverdagsinformationer til brugere eller forældre/pårørende. Analysen skal 

indeholde:  

– Kortlægning af erfaringer hos såvel private som offentlige myndigheder samt udpege nye 

områder hvor borgerne kunne opleve merværdi 

– Markedsanalyse  

– Overvejelser om målarkitektur og standarder   

– Muligheder for at overføre eksisterende projekter til andre af landets kommuner 

– Juridiske barrierer for delingen af informationer med bl.a. pårørende  

– Udarbejdelse af business case.    

  

Trin 2: Styregruppen bag initiativet kan beslutte at etablere et udviklings- og/eller 

udbredelsesprojekt, hvis foranalysen viser, at der er et potentiale for et fælleskommunal indsats 

for at styrke udbredelse af digital understøttelse af hverdagsinformationer.  

  

Initiativet skal støtte den overordnede gevinst, at borgere og pårørende får nær og tilgængelig 

service, når adgangen til hverdagsinformationer gøres lettere.   

  

Organisering og tidsplan  

Initiativet forankres i KL. Der nedsættes en styregruppe for projektet med repræsentanter fra 

et antal kommuner. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51Zfg--XMAhVib5oKHSpLA-oQjRwIBw&url=http://www.kl.dk/Om-KL/Presse-og-nyheder/Pressemateriale/KLs-logo/&psig=AFQjCNGo85RhogJtWI3653tGZAvzdic2Iw&ust=1463741393413294

