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Indledning 

 

Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De 

skal opleve nærhed og sammenhæng i deres møde med kommunerne, og kommunen 

skal være digitalt tilstede, dér hvor borgeren er på nettet. 

 
KL har i regi af programmet for sammenhængende digital borgerservice, og i 
samarbejde med 5 kommuner, gennemført en række pilotprojekter, der har til formål at 
indhente erfaringer med anvendelse af guideløsninger, track and trace funktioner og 
digitalt samtykke i kommunerne. De 3 områder er blevet identificeret igennem et 
analysearbejde, som konsulenthuset Rambøll foretog i slutningen af 2017. 
Komponenterne skal støtte kommunerne i deres arbejde med at indfri den fælles 
kommunale digitaliseringsstrategis målsætning om sammenhængende og effektiv 
service. 
 
Denne afrapportering omhandler pilotprojektet for guide, der er gennemført i 
samarbejde med Syddjurs Kommune, og det konkrete pilotprojekt omhandlede en 
guide for pensionister.  

Hvorfor guide 

Borgerne skal på en nem og enkel måde kunne danne sig overblik over deres 

muligheder og rettigheder. Borgerne vil have meget forskellige udgangspunkter og 

behov. Kommunerne skal derfor arbejde på at tilbyde borgerne en struktur, der hjælper 

dem med at få overblik og at navigere rundt.  

 

Guide-begrebet anvendes på to forskellige niveauer. På overordnet niveau og på 

applikationsniveau. Det overordnede niveau arbejder med at skabe et overblik over et 

samlet område, mens den på applikationsniveau arbejder med at føre brugeren mest 

effektivt igennem en specifik selvbetjeningsløsning. 

 

Dette pilotprojekt arbejder med guide-begreb på det overordnede niveau i forhold til 

den livssituationsændring, som borgerne står i, når de er blevet pensionister. 

 

 
 

I den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening, der har til formål at udstikke 

retningslinjerne for god selvbetjening, arbejder man med et guide-begreb på 

applikationsniveau.1  

 
1 Som udgangspunkt stilles der ikke krav til myndighederne om anvendelse af 

referencearkitekturen for selvbetjening. Det anbefales imidlertid, at alle offentlige 
digitaliseringsprojekter, hvor det måtte være relevant, forholder sig til referencearkitekturen. 

Guide med forberedelse og afrunding

https://arkitektur.digst.dk/referencearkitektur-selvbetjening
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Forvaltningens perspektiv 
I takt med at borgerne er flyttet over på den digitale kanal, er kommunernes 

forpligtigelse til at yde en god og helhedsorienteret vejledning til borgerne blevet 

udfordret. Kommunerne er efter Forvaltningslovens §7 forpligtiget til at give borgeren 

vejledning og bistand: "En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og 

bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens 

sagsområde”.  

 

Denne forpligtigelse skal også honoreres i den digitale verden, og her er det ikke altid 

nok at have en (masse) information på hjemmesiden. Kommunerne skal tænke på 

hvordan borgerne bedst kan fremfinde og forstå informationen og handle på det. Dette 

kan en guide være med til at understøtte. 

 

 

Definition af guide 

 

Resume 

KL har i regi af programmet for sammenhængende digital borgerservice gennemført et 

pilotprojekt med det formål at afdække borgernes behov for at få meningsfuld 

information omkring deres livssituation efter de er blevet pensionister. Pilotprojektet er 

gennemført i samarbejde med Syddjurs Kommune.  

Guide
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Pilotprojektet har haft et udefra-ind perspektiv, og har haft sit udgangspunkt i at 

undersøge og forstå borgernes behov og adfærd i den livssituationsændring det er, når 

man bliver pensionist. Pilotprojektet har benyttet sig af metoder indenfor servicedesign 

(se mere på www.kl.dk/servicedesign) og benyttet sig af kvalitative metoder så som 

interview. 

 

Pilotprojektet har vist, at borgerne ikke oplever at have overblik over de muligheder de 

har, når de er blevet pensionister. Mange får deres information fra netværk, 

Ældresagen eller fra professionelle rådgivere så som revisorer. Pilotprojektet har vist at 

borgerne søger informationen der, hvor den er overskuelig og tilrettet til deres 

livssituation. Pilotprojektet har i øvrigt vist, at der er en stor villighed hos ældregruppen 

til at bruge internettet til informationssøgning, og at det oftest foregår på en tablet. Dog 

var flere af borgerne af den opfattelse, at de skulle bruge en pc, når det havde med 

kommunen at gøre, og derfor blev det automatisk lidt tungt og svært. Flere af dem 

udtrykte, at de ikke var så gode til "det der computer-noget". 

 

Ydermere har pilotprojektet vist at det opleves vigtigt for borgeren at kende 

mulighederne, men at det er svært at vide hvilke muligheder man har – ”man ved ikke, 

hvad man ikke ved”, og at der er stort ønske om at få hjælp til at få et tilpasset overblik.  

 

Det er vigtigt at kende sine muligheder i forhold til økonomi (tilskud mv), men lige så 

vigtigt er det, at kende de lokale tilbud – det lokale fylder. Der er et stort udbud til 

pensionister, men det er svært for dem at navigere i det, dels fordi de måske ikke 

kender til de lokale tilbud, men også fordi gruppen af nye pensionister ikke ser sig som 

ældre og i målgruppen for tilbud, der retter sig mod seniorer.  

 

Pilotprojektet har vist, og fået bekræftet i brugertests, at borgerne gerne vil have 

guides, der kan hjælpe med at navigere i kommunens forskellige servicetilbud og 

ydelsesmuligheder, og at det skal ske på en overskuelig og nem måde med 

udgangspunkt i deres behov og livssituation. 

 

En digital guide skal også være appellerende til målgruppen og meget gerne være 

visuelt kommunikerende og have en ”ikke-kommunal” appel, der gerne må være lidt 

humoristisk i sin tilgang til formidlingen, da borgerne oplever det som 

relationsskabende og vedkommende.  

 
 

Konklusion og anbefalinger fra pilotprojektet i Syddjurs 
Kommune om guide til pensionister 

Konklusioner 
Konklusionen er, at borgerne har svært ved at få overblik over deres muligheder, og at 

det vil give værdi for borgerne at have adgang til en guide, der hjælper dem til at 

navigere og finde rundt i muligheder, rettigheder og tilbud. Det kan derfor også 

konkluderes, at det vil give værdi for borgerne hvis kommunerne tænker guides ind i 

deres digitale kommunikation med borgerne. 

 

#1 Guiden skal skabe nysgerrighed og tage udgangspunkt i borgernes behov og 

livssituation 

Guiden skal skabe nysgerrighed (skal være med til at få borgerne til at forstå deres 

situation) og tage udgangspunkt i borgernes livssituation og behov og på en enkel, 

nem og handlingsorienteret måde formidle og hjælpe borgeren rundt. 

 

#2 Økonomi har en betydning 

Forhold omkring borgerens økonomi er en god anledning til at skabe nysgerrighed 

omkring ydelser, servicetilbud og muligheder for borgeren. Borgerne har brug for at 

http://www.kl.dk/servicedesign
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kende deres økonomiske muligheder og hvad man som pensionist kan få tilskud til, 

hvilket en beregner kan hjælpe med at anskueliggøre. 

 

#3 Mange pensionister ser sig ikke som ”gamle” 

Borgerne ser ikke sig som ”gamle” og er derfor ofte ikke opsøgende overfor 

kommunale tilbud rettet mod ældregruppen, selvom de kan være med til at hjælpe dem 

med at skabe og fastholde netværk og være sundhedsfremmende.  

 

#4 Det lokale fylder 

Det lokale fylder – det betyder noget for borgerne at kende de lokale tilbud, og at der 

kan være en lokal forskellighed indenfor kommunegrænsen, som borgerne gerne ser 

afspejlet i informationsudbuddet.  

 

#5 Skab kommunikation, der taler til målgruppen 

Borgerne vil gerne have en kommunikation, der taler til dem og som har en visuel 

appel og et lag af ”glimt i øjet”, da borgerne oplever, at det er relationsskabende og 

vedkommende, uden dog at det går hen og bliver usagligt og plat. Samtidig kan man 

undgå fagbegreber (såsom udvidet helbredstillæg), og fokusere på hvad borgeren vil 

søge efter (briller, tandbehandling mv). 

 

 

Anbefalinger  
Kommuner, der ønsker at gå i gang med at udvikle guides borgere kan tage 

udgangspunkt i nedenstående anbefalinger. 

 

#1 Kig på målgrupper og overvej deres behov for guides 

Anbefalingerne fra pilotprojektet er at andre kommuner med udgangspunkt i 

erfaringerne fra Syddjurs Kommune kan kigge på forskellige målgrupper i kommunen 

og overveje muligheden for at udvikle guides til dem, så de kan navigere i kommunens 

forskellige tilbud og give dem overblik over deres rettigheder og pligter.  

 

#2 Digital guides skal bygges på 3 principper 

En digital guide skal være enkel i sin opbygning, den skal være nem at anvende, og 

den skal være handlingsorienteret.  

 

#3 Fasthold den gode vejledning i det digitale univers med udgangspunkt i 

borgernes behov 

God vejledning skal stadig være tilstede i det digitale univers, og det er stadig 

myndigheden, der ved mest om borgernes rettigheder og pligter og kommunale tilbud, 

men denne viden skal kommunikeres med udgangspunkt i borgernes behov og 

livssituation og på en enkel, nem og handlingsorienteret måde. 

 

#4 Lær af hinandens erfaringer 

Syddjurs Kommunes guide til pensionister er udviklet i et open source værktøj, som 

andre kommuner kan bruge og anbefalingen er, at kommunerne orienterer sig i guiden 

og de muligheder den giver for enkel og målrettet kommunikation. 

 

Bilagsoversigt 

Bilag 1 Pilotprojekt i Syddjurs Kommune om guide til pensionister 
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Bilag 1 Pilotprojekt i Syddjurs Kommune om guide til 
pensionister 

Syddjurs Kommune er en ambitiøs kommune inden for den digitale udvikling. Der er 

således ønske om løbende at udforske nye muligheder for at yde den bedste indsats 

for og med borgerne. I nærværende pilotprojekt er formålet at implementere en guide, 

der bedst muligt understøtter borgerens selvbetjeningsrejse på et eller flere af 

kommunens områder.  

 

Syddjurs og de øvrige Den Digitale Hotline (DDH)-kommuner ønsker i den forbindelse 

en afklaring af om deres eksisterende telefonguides kan anvendes som grundlag for 

de digitale guides.  

 

Guiden skal også understøtte vejledningsforpligtigelsen i det digitale univers, og 

understøtte en reducering i antallet af supporthenvendelser, fejlansøgninger og de 

tilbageløb, det medfører. 

 

Valget af målgruppen pensionister blev udvalgt, da det var kommunens oplevelse at 

der løbende kommer henvendelser fra denne målgruppe, som de ønskede at blive 

klogere på. Det kunne være henvendelser a la: ”hvad kan jeg få”, ”hvad er mine 

muligheder?”. Henvendelser, som gav indtryk af, at denne gruppe ikke kender sine 

muligheder. Derudover er denne målgruppe stor i Syddjurs Kommune, da ca 25% af 

borgerne i kommunen er pensionister. 

 

Pilotprojektets succeskriterier har været: 

 

Succeskriterier Leverancer 

Teste ideen om en guidefunktion med 

forberedelse og afslutning 

Analyse af brugernes behov og mulighederne 

for at imødekomme dem 

 

Analyse af muligheden for at anvende 

kommunens IT-platform til at lave guidede 

forløb, herunder praktisk compliance med 

referencearkitekturen. 

Teste muligheden for at anvende DDH's 

eksisterende telefonguides som proces- og 

indholdsgrundlag for en guidefunktion 

Analyse af muligheden for at anvende 

telefonguides til guidede forløb der kan 

afvikles på kommunens platform og som er 

compliant med referencearkitekturen 

Skal lave 1-2 guidede forløb på kommunens 

hjemmeside 

1-2 konkrete guidede forløb 

Opsamle viden om hvad der skal til for at 

udvikle og drifte en komponent 

Lokal viden  

KL viden til udarbejdelse af vejledning til 

kommunerne 

Vurdere muligheder for opskalering af 

funktionen til flere kommuner 

Analyse af mulighederne for skalering 

 

 

Borgerperspektiv  

Borgerperspektivet har været drivende for processen, og der har været 

borgerinddragelse i både analysedelen, og i den afsluttende fase med henblik på 

brugertest af løsningen. Projektet har interviewet 9 personer, og testet prototypen på 4 

personer. Interviewrunden var delt op i to runder, hvor projektet mellem runde 1 og 2 

udviklede en low-fidelity udgave af guiden, som blev vist til deltagerne ved 2. runde. 

Den første version af den digitale guide har været brugertestet og er på den baggrund 

blevet færdiggjort – se mere her: https://pensionistlivet.syddjurs.dk/forside/  
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Afprøvning af den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening 

Som en del af pilotprojektet har det været et formål at afprøve den fællesoffentlige 

referencearkitektur for selvbetjening på et konkret projekt. Konklusionen fra dette 

arbejde er, at referencearkitekturen ikke har været anvendelig i projektet, da projektet 

ikke har haft til formål at udvikle en specifik løsning, men mere en meta-indgang for 

pensionister. Derudover er konklusionen at bilag a i den fællesoffentlige 

referencearkitektur, som fungerer som en tjekliste, kan være anvendelig i konkrete 

projekter, men at referencearkitekturen som helhed er svær tilgængelig og svær at 

omsætte til praksis. 

 

Brug af DDH-telefonguides til guide 

Et andet formål med projektet har været at undersøge om DDH-kommunernes 

eksisterende telefonguides kan bruges som guides til borgerne og ”vendes ud mod” 

borgerne. En undersøgelse af dette har fundet sted i projektet, og det blev vurderet, at 

DDH’s guides ikke umiddelbart vil kunne vendes ud mod borgeren, men at der er brug 

for at arbejde med teksterne og det visuelle, hvis borgerne skal have adgang til dette. 

Derfor blev dette spor ikke forfulgt i pilotprojektet.  


