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TRACK & TRACE  
Afrapportering på track and trace pilotprojekter med Aarhus, Aabenraa 
og Skanderborg kommuner 
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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. 
 
Indeværende rapport omhandler de 3 pilotprojekter for track and trace, som er 
gennemført i samarbejde med Aarhus, Aabenraa og Skanderborg kommuner. 
 
Aarhus Kommune har lavet en pilot på ansøgning om pas. Aabenraa Kommune har 
lavet en pilot på ansøgning om sansestimulerende hjælpemidler, og Skanderborg 
Kommune har lavet en pilot på ansøgning om handicapbil.  
 

Hvorfor track and trace? 

I dag har borgerne i de fleste tilfælde ikke andre muligheder end at henvende sig til 

kommunen hvis de vil vide hvad status er for deres ansøgning. Track & trace vil gøre 

det lettere for dem at skaffe sig overblik over, hvor langt sagen er. Borgernes egen 

adgang til information om sagen forventes at styrke borgernes oplevelse af tryghed og 

kontrol. Det forventes også, at der vil være færre informationshenvendelser til 

kommunerne vedrørende status på de enkelte sager. 

 
Der arbejdes i flere sammenhænge på at skabe overblik over en borgers interaktion 
med det offentlige, både overblik for sagsbehandlere og for borgeren selv. 
Pilotprojekterne har afprøvet de praktiske muligheder for track & trace. 
 

Definition af track and trace 
De 3 pilotprojekter har arbejdet med en fælles definition af track and trace: 
 

  
 
Push eller pull 
Pilotprojekterne har arbejdet med to forskellige tilgange til track and trace information – 
push og pull. Push går ud på at man som myndighed skubber (pusher) beskeder, f.eks 
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i form af notifikationer, ud til borgeren. Hermed får borgeren en konkret 
handlingsanvisende besked eller blot en status på ansøgningsforløbet, men det vil 
være myndigheden, der bestemmer, hvornår, og i nogle tilfælde også hvordan, 
borgeren får beskeden. De konkrete notifikationer kan komme i form af SMS'er eller 
beskeder i Digital Post.  
 
Den anden form er pull. Her trækker (pull) borgeren selv informationer omkring 
ansøgningsforløbet. Dette kan ske ved at borgeren logger sig ind på en hjemmeside, 
portal eller lignende, og kan hente information omkring ansøgningsforløbet. Her vil 
borgeren selv kunne bestemme hvornår de tilgår informationen, dog kræver det at 
myndigheden har gjort informationen tilgængelig.  
 
Det vil være kontekstafhængigt hvornår det vil give mening at bruge den ene eller 
anden form for track and trace, og i mange tilfælde vil det være en kombination. 

Resume 

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

række pilotprojekter med det formål at afdække borgernes behov for at følge deres 

egen ansøgning ved hjælp af track and trace. Pilotprojekterne er gennemført i 

samarbejde med Aarhus, Aabenraa og Skanderborg kommuner og har kigget på 

henholdsvis ansøgning om pas, sansestimulerende hjælpemidler og handicapbil. De 3 

cases er forskellige på den måde at der er tale om et kort forløb (pas), mellemlangt 

(sansestimulerende hjælpemidler) og et langt forløb (handicapbil) men ens på den 

måde at borgeren i alle 3 forløb har kontakt med kommunen, og i mange tilfælde også 

henvender sig omkring deres ansøgning undervejs. Udover det tidslige aspekt adskiller 

ansøgningsforløbene sig også fra hinanden i forhold til kompleksitet.  

 

Pilotprojekterne har alle haft et udefra-ind perspektiv på ansøgningsprocesserne og 

har haft sit udgangspunkt i at undersøge og forstå borgernes behov og adfærd i de 

udvalgte forløb. Pilotprojekterne har benyttet sig af metoder indenfor servicedesign (se 

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

og i visse tilfælde efterfølgende kvantitativ opfølgning i form af spørgeskema og 

uddybende telefoninterview. 

 

Pilotprojekterne har vist at et af de vigtigste kontaktpunkter for borgerne stadig er 

behovet for en sigende kvittering. Borgerne har et behov for at få en kvittering, der 

anskueliggør ansøgningsforløbet for borgeren, og derudover at modtage 

procesbeskeder undervejs. Samtidig har pilotprojekterne vist at der ved lange forløb er 

der et behov for visualiseringer, der kan guide og hjælpe borgeren med at forstå 

processen og huske information. 

 

I et kort forløb, såsom pasansøgning, vil borgeren meget gerne modtage sms-

notifikationer undervejs, der fortæller om hvor passet er i processen.  

 

Bliver ansøgningsforløbet mere komplekst og har en længere udstrækning i tid, såsom 

ansøgning om sansestimulerende hjælpemidler, vil borgeren også gerne modtage 

notifikationer og beskeder undervejs både i form af SMS-notifikation og beskeder på 

Digital Post som supplement til en god kvittering for ansøgningen. Borgerne ønsker 

ydermere information når ansøgningen går fra ”hus til hus” og fx skifter fra myndighed 

til udøver, som tilfældet er ved sansestimulerende hjælpemidler, så de kan ved hvem 

der har sagen og hvor den er. 

 

Ved de længerevarende forløb stiger behovet for skriftlighed og visualisering, der kan 

understøtte borgernes hukommelse, fordi det kan være svært at fastholde og huske 

information om eksempelvis proces, hvis det gives i starten af et forløb. 

 

 

http://www.kl.dk/servicedesign
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Konklusion og anbefalinger fra de 3 pilotprojekter 

 

Det giver værdi for borgerne at modtage push-beskeder om status for deres ansøgning 

i form af SMS eller Digital Post. Dette gør sig både gældende for korte og mellemlange 

forløb. Ved mere komplekse ansøgningsforløb og forløb, der strækker sig over tid giver 

det også værdi for borgerne selv at opsøge information (pull) ved fx at logge sig på og 

selv hente information om ansøgningsforløbet.  

 

For alle 3 pilotprojekter har det vist sig, at borgerne har brug for, og efterspørger, en 

sigende og handlingsorienteret kvittering og information undervejs, der kan hjælpe 

dem med at få overblik over forløbet. Samtidig har særligt forløb, der er 

længerevarende, vist at behovet for visualisering stiger i takt med at 

ansøgningsforløbet strækker sig over tid og kompleksiteten øges. 

 

Hvis kommunen ønsker at udstille information om borgerens ansøgningsforløb skal der 

foretages en vurdering af områdets kompleksitet og egnethed til at dele 

procesinformation enten som push- eller pull-besked eller en kombination af begge. I 

begge tilfælde vil det være anbefalingen af afdække brugernes behov og adfærd ved 

hjælp af borgerinddragende metoder og foretage en konkret vurdering fra område til 

område. 

 

Alle 3 pilotprojekter har også vist at borgerne har et stort behov for at få vide hvad der 

skal ske og hvad der sker i ansøgningsforløbet. For borgerne fylder det konkrete – 

altså ”hvornår har jeg mit pas” og ikke selve sagsgangen. Ved korte forløb, kan der 

være en ”sense of urgency”, som får borgeren til at kontakte kommunen for information 

om hvornår fx passet er færdigt. Ved længere varende forløb kan det være svært for 

borgeren at huske og fastholde information og omsætte det til handling, hvilket 

afstedkommer henvendelser til kommunen.  

 

Konklusioner 
 

#1 Track and trace giver værdi for borgerne 

Pilotprojekterne har vist borgerne gerne vil modtage push-beskeder på selv simple 

forløb, såsom pas, i form af SMS-notifikationer. Er ansøgningsforløbet mere kompleks 

og har en længere udstrækning over tid, er borgeren, udover at modtage SMS-

notifikationer, også interesseret i at få informationen på Digital Post. SMS-notifikation 

egner sig til simple forløb, hvor den information, der sendes til borgeren, er kort og 

handlingsorienteret. Er der behov for mere information og indeholder beskeden 

personlige oplysninger er SMS ikke egnet (muligt) og her vil det være oplagt at bruge 

digital post til at dele informationen 

 

#2 Borgerne har brug for en sigende kvittering ved indsendelse af ansøgning 

Pilotprojektet har vist, og fået genbekræftet, at borgerne har brug for at modtage en 

sigende kvittering, når de har afsluttet en digital selvbetjeningsløsning. Kvitteringen 

skal på en klar og enkel måde sikre, at borgeren opnår forståelse for hvad det er man 

har ansøgt om, hvilken proces der igangsættes, og om muligt hvornår borgeren kan 

forvente at få svar. Dette skal være med til at give borgeren tryghed om forløbet og at 

ansøgningen er modtaget hos den relevante myndighed. Dette kan være med til at 

sikre at borgerne ikke ringer ind med spørgsmål a la ”har I modtaget min ansøgning?”. 

 

#3 Borgerne har behov for at skabe sig et visuelt overblik over forløbet 
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Pilotprojekterne har vist, at borgerne kan have svært ved at navigere i den kommunale 

verden og har et behov for at få et overblik over de (ansøgnings)forløb, som de træder 

ind i. Hvor lang tid tager det? Hvilke skridt er der? Skal jeg mødes med en 

sagsbehandler? Alle disse spørgsmål får borgerne i nogle tilfælde svar på, men ikke 

altid, og i mange tilfælde husker borgeren ikke informationen. Særligt ved 

længerevarende forløb fortaber informationen sig. Dette medfører at borgerne 

henvender sig og (ofte) får gentaget information. Et visuelt overblik kan hjælpe 

borgerne med at skabe struktur. Ved komplekse og længerevarende forløb vil 

borgerne også gerne logge sig på og få personaliseret information. 

 

#4 One size fits all virker ikke (altid) 

Alle ansøgningsforløb, set fra kommunen, kan betragtes ens i sin struktur (ansøgning 

modtaget, sag oprettes, sag oplyses, sag afgøres), men for borgeren er dette ikke altid 

tilfældet. Borgernes forløb kan ikke sættes på én formel, og der er ikke nødvendigvis 

en gensidig genkendelighed mellem borgernes oplevede sagsgang og den formelle 

sagsgang. Borgernes behov for information er forskellig fra sagsgang til sagsgang og 

afhænger af tidsudstrækningen og kompleksiteten. Behovet ændrer karakter alt efter 

ansøgningsforløb og hvilken situation borgeren er i, hvilket også kan afspejles i en 

track and trace.  

 

 #5 Optimeret ansøgningsforløb med borgernes briller 

Kommunerne kan nå langt med de muligheder, der er teknisk mulige i dag, og behøver 

ikke nødvendigvis nyudvikle en decideret track and trace løsning. Hvis man kender til 

borgernes behov og adfærd, og optimerer og kvalitetsforbedrer udvalgte nedslag, vil 

man kunne forbedre brugeroplevelsen og den oplevede kvalitet. Det kan for 

eksempelvis være forbedring af den information og vejledning borgeren får før, under 

og efter en ansøgning, de breve borgerne modtager mv. Man vil kunne se på 

arbejdsgangen i dag og optimere den ud fra borgernes perspektiv og deres behov og 

adfærd. 

 

Selv på meget gennemoptimerede processer kan der komme nye vinkler og 

muligheder for effektivisering ved at se på borgernes behov og adfærd og holde det op 

imod den interne proces og arbejdsgang, som kommunen arbejder efter. 

Effektiviseringspotentialet ligger i at oplyse borgerne om status mv, så antallet af 

informationshenvendelser falder. Det har ikke været muligt i den tid pilotprojekterne har 

kørt at efterprøve dette, men det har været en grundpræmis at fx SMS-notifikationer på 

sigt skal føre til et fald i henvendelser. 

 

Anbefalinger 
Kommuner, der ønsker at arbejde med track and trace og tilbyde en sådan 

funktionalitet til sine borgere kan bruge nedenstående anbefalinger. 

 

#1 Tag udgangspunkt i borgernes behov i kontekst af det konkrete 

ansøgningsforløb 

Den bedste måde at understøtte borgernes kontakt med kommunen er at kigge på 

borgernes adfærd og oplevelser i mødet med kommunen. Det være sig i forbindelse 

med selve ansøgningen, men også den proces, som borgeren gennemgår før man 

ansøger og det, der sker, når ens ansøgning er gået igennem kommunen. Det er 

borgernes behov, der skal være udgangspunktet for at stille track and trace 

funktionalitet til rådighed.  

 

I første omgang kan track and trace være en lavteknologisk løsning, som mere handler 

om at udstille procesinformation, så borgeren kan se hvad der skal ske i 

ansøgningsforløbet. Senere kan man overveje at gøre dette indhold mere dynamisk og 

personaliseret alt afhængig af om det afspejler borgernes behov og hvad der er 

teknologisk muligt. 
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#2 Se på hvad der er teknisk muligt og arbejd med det udenom løsningen 

I mange tilfælde kan man med små mindre ændringer skabe store kvalitative løft for 

borgerne i mødet med kommunens services. Der kan være tale om måden hvorpå 

kommunen kommunikerer til borgeren på hjemmesiden, i brochurer eller i de breve, 

som borgeren modtager fra kommunen. Det kan også være den kvittering, som 

borgeren modtager, når man har indleveret sin ansøgningen, eller hvis der sker noget 

(eller ingenting i en periode) i ansøgningsforløbet.  

 

#3 Udvælg et problem og mål på det. 

Når I skal i gang med at se på om det vil give mening for kommunen eller på det 

enkelte sagsområde at arbejde med track and trace løsninger, skal der udvælges et 

problem. Problemet kan være noget, som ”gør ondt” for medarbejderne i 

sagsbehandlingen, eller som ”gør ondt” for borgeren. Det kan fx være tilfældet i sager, 

hvor der er mange klager over afgørelsen. Stil nogle målbare kriterier op, fx fald i 

klager, større tilfredshed, færre informationshenvendelser eller lignende kriterier, og lav 

en baseline, som I kan følge op på, når I implementerer jeres løsninger/tiltag. 
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Bilagsoversigt: 

 

Bilag 1 Pilotprojekt 1 ansøgning om pas i Aarhus Kommune 

 

Bilag 2 Pilotprojekt 1 ansøgning om sansestimulerende hjælpemidler i Aabenraa 

Kommune 

 

Bilag 3 Pilotprojekt 3 ansøgning om handicapbiler i Skanderborg Kommune   
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Bilag 1 Pilotprojekt 1 ansøgning om pas i Aarhus Kommune 

Det er et kanalstrategisk mål i Aarhus Kommune at udstille oplysninger til borgerne om 

status for igangværende sager eller ansøgninger samt andre af borgerens data og 

oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Når borgeren selv kan følge status for 

en igangværende sag, vil det medføre færre henvendelser til kommunen på andre 

henvendelseskanal som telefon, mail eller personlig henvendelse, hvor borgeren 

kontakter kommunen for at spørge ind til status for sin sag eller ansøgning. Derudover 

er det god service at give borgeren nem adgang til information om status for en 

igangværende sag eller ansøgning.  
 

Særlig for fagområder, hvor der er et stort antal sager, som fx ansøgning om pas, hvor 

der alene i Aarhus er ca. 40.000, er der potentiale i at oplyse borgerne om status for 

deres pasansøgning, og dermed forhåbentlig undgå at de henvender sig til kommunen 

på andre kanaler. 

 

 

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. Der er blevet interviewet 4 borgere i alderen 21 til 61 år, der 

alle har skulle bestille pas til sig selv eller til deres børn. Herefter blev input og 

servicerejser fra de 4 interviews bearbejdet på en analyseworkshop i projektgruppen, 

hvor det samlede billede blev samlet og hvor forskellige scenarier for notifikationer blev 

drøftet. Aarhus Kommune gik herefter i gang med at formulere de forskellige beskeder, 

som borgeren skal have i forløbet og iværksatte herefter en testperiode. I denne 

testperiode sendte en medarbejder manuelt beskeder ud på SMS til i alt 49 personer 

omkring deres pasbestilling. Der blev sendt en og samme ordlyd ud pr notifikation. 

Herefter fulgte medarbejderen op på 29 personer og stillede dem 10 opfølgende 

spørgsmål. Denne viden blev sammen med den tidligere indsamlede viden brugt til at 

formulere og identificerer hvor borgeren gerne vil modtage notifikationer undervejs i 

pasbestillingsforløbet. 

 

 

 

Indsigter fra servicedesignforløb om pasbestilling i Aarhus Kommune 

Pilotprojektet i Aarhus Kommune har resulteret i en række indsigter, der både 

adresserer borgernes behov for information undervejs i forløbet og adresserer 

processer og samarbejder internt i kommunen og med dennes samarbejdspartnere. 

 

Udefra-ind indsigter 

 

 

 

 

 

 

 

Udgangspunktet for pilotprojektet i Aarhus Kommune var at se på om borgerne ville 

være interesseret i at modtage eller selv hente information omkring deres pasbestilling. 

Borgerinddragelsen viste, at der kan være interesse i at få løbende besked om status, 

eller at kunne tracke sin bestilling - særligt hvis man oplever, at tingene ikke forløber 

som forventet. Dette blev yderligere bekræftet i det efterfølgende testforløb.  

 

Track and trace bliver her til notifikationer, som borgeren kan modtage omkring 

pasbestillingsprocessen, og som sendes ud til borgeren.  

 

 

#1 

Borgerne vil gerne modtage 

notifikationer undervejs – også på 

”simple” forløb 

 

#2 

Man skal sikre sig at borgerne har 

forstået forløbet fx ved hjælp af en 

sigende kvittering 
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Det er altafgørende om borgerne slipper en selvbetjeningsløsning med en forståelse 

for det videre forløb. Borgeren skal have en sigende kvittering, der indeholder 

information om processen og hvis muligt forventet tidspunkt for svar. 

 

 

Borgeren modtager i alt 4 notifikationer: 

 

 
 

Indefra-ud indsigter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerinddragelse er vigtig for det giver både noget igen til borgerne og til kommunen. 

Ved at inddrage og prøve at forstå borgerne kan man skabe værdi for begge parter, 

der i sidste ende kan lede til fx færre opkald. I Aarhus gav det sig til udtryk ved at 

borgerne efterspurgte notifikationer, da de blev spurgt, og for Aarhus Kommune ligger 

der en mulighed for at optimere på et allerede gennemoptimeret område, som 

pasområdet er. 

 

 

 

 

SMS-Reminder en dag før 
aftalt tid i 

Borgerbetjeningen: Hej ( ). 
Husk din tid vedrørende 

pasbestilling hos 
Borgerservice på Dokk1 d. ( ) 
kl. ( ). Hvis du er forhindret i 
at komme, kan du afmelde 
din tid via dette link. Mvh 
Borgerservice. Denne SMS 

kan ikke besvares.

a) (Hvis passet sendes til 
Borgerservice): Hej ( ). Tak 

for din pasbestilling. Du 
modtager en SMS, når dit 

pas er produceret og er klar 
til afsendelse fra 

leverandøren. Dit pas 
forventes klar om 9 hverdag, 

eller 4 dage, hvis du har 
bestilt hastepas. Mvh 

Borgerservice. Denne SMS 
kan ikke besvares. 

b) (Hvis passet sendes hjem 
til borgeren): Hej ( ). Tak for 

din pasbestilling. Du 
modtager en SMS, når dit 

pas er produceret og er klar 
til afsendelse fra 

leverandøren. Dit pas 
forventes klar om 21 

hverdag, eller 6 dage, hvis 
du har bestilt hastepas. Mvh 
Borgerservice. Denne SMS 

kan ikke besvares

SMS-Reminder en dag før 
aftalt tid i 

Borgerbetjeningen: Hej ( ). 
Husk din tid vedrørende 

pasbestilling hos 
Borgerservice på Dokk1 d. ( ) 
kl. ( ). Hvis du er forhindret i 
at komme, kan du afmelde 
din tid via dette link. Mvh 
Borgerservice. Denne SMS 

kan ikke besvares.

Dit pas er nu klar til 
afhentning i Borgerservice. 
Mvh Borgerservice. Denne 

mail kan ikke besvares.

#3 

Selv på meget gennemoptimeret 

forløb, som pas, kan kommunen 

optimere brugeroplevelsen ved at 

inddrage og forstå borgernes behov og 

adfærd 

 

#4 

Tværfagligt team kan skabe forandring 
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I pilotprojektet i Aarhus Kommune deltog en antropolog, KL og en It-arkitekt i 

borgerinterviews og workshops undervejs i projektet. Det betød, at antropologen med 

borger- og metodeperspektivet, It-arkitekten med den tekniske kunnen, og KL med 

procesoverblikket, løbende kunne dele viden og forståelse og sammen beslutte, 

hvilken retning projektet skulle bevæge sig i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været en stor opbakning og villighed i ledelsen i Aarhus Kommune til at bruge 

servicedesign værktøjskassen og afsætte ressourcer til en grundig borgerinddragelse, 

selvom denne tilgang ofte indebærer et andet resultat, end det først er antaget. I 

Aarhus Kommune gav det sig udslag i at der indledningsvist havde været nogle 

overvejelser omkring muligheden for at udvikle en app til borgerne, men indsigterne fra 

interviews viste at borgernes behov mere var i retning af at modtage notifikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverandøren af pasbestillingssystemet har været villig til at rådgive og tilbyde nye 

services, hvilket var med til at sikre en hurtig proces.  

   

#5 

Ledelsesmæssig opbakning skaber 

fokuseret proces 

#6 

Godt leverandørsamarbejde kan give 

hurtige resultater 
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Pilotprojekt 2 ansøgning om sansestimulerende hjælpemidler 
i Aabenraa Kommune 

 

Fagafdelingen stod overfor at lave flere digitale løsninger indenfor deres område, og 

derfor var det oplagt at kigge på dette område. Samtidig var det et ønske at afprøve og 

indhente erfaringer fra brugernes verden – altså hvordan de oplever kommunens 

digitale løsninger, kommunens administration af borgernes henvendelser og måden 

borgerne bliver orienteret/informeret gennem hele processen.  

 

Fagområdet kunne også godt se logikken og potentialet i at informere relevant og til 

rette tid, for at undgå unødvendig og tidskrævende borgerhenvendelser om primært 

sagsbehandlingstider, trin i sagsbehandlingen, kvitteringer mv. 

 

Borgertilgangen til udvikling af digitale løsninger, er normalt ukendt farvand for dem, 

dels fordi det opleves som særdeles ressourcekrævende og dels fordi de mangler 

redskaber til at afvikle processerne. Derfor eksisterede der en nysgerrighed for hvad 

servicedesign kunne gøre for dem, i form af nye værktøjer og ny viden.  

 

Fra it-afdelingen var der et behov for at få afdækket, hvordan man i højere grad kan 

optimere den processtyret formidling af information til borgerne, når de anvender 

løsninger i kommunens selvbetjeningsplatform (DitmerFlex) – herunder større 

erfaringer med servicedesign værktøjet. Foruden den passive push information i form 

af ’Blanketoversigten’, var der en interesse for at kende borgernes input til, hvad de 

forventede at få at vide i en arbejdsgang og hvornår. Formålet var at komme nærmere 

en standard for kvitteringsmails og evt. understøttelse af avancerede arbejdsgange 

med bedre bruger indblik i trin, status og aktører. 

 

 

Borgerperspektiv 

Borgerperspektivet har været drivende for processen. 

5 borgere udvalgt, hvoraf 3 havde gennemført et ansøgningsforløb om 

sansestimulerende hjælpemidler, og deres oplevelser brugt som grundlag for det 

videre arbejde. De 3 borgeres servicerejse blev kortlagt og på baggrund af dette blev 

der udvalgt temaer og dannet indsigter. Da der gik noget tid mellem det første 

interview og de to sidste, udarbejdede projektgruppen på baggrund af det første 

interview en prototype, der gav borgeren mulighed for at give sit input til hvor og 

hvordan denne ønsker at modtage information fra kommunen (hvis overhovedet).  
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Herefter har Aabenraa Kommune udviklet en løsning baseret på sin formularplatform 

 

 

Indsigter fra servicedesignforløb om ansøgning om sansestimulerende 

hjælpemidler i Aabenraa Kommune 

Pilotprojektet i Aabenraa Kommune har resulteret i en række indsigter, der både 

adresserer borgernes behov for information undervejs i forløbet og adresserer 

processer og samarbejder internt i kommunen og med dennes samarbejdspartnere. 

 

Udefra-ind indsigter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotprojektet har vist at der er brug for at borgeren har forstået det videre forløb, og at 

borgeren modtager en for borgeren sigende kvittering når ansøgningen indsendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en væsentlig indsigt i pilotprojektet, at borgerne gerne vil modtage information 

omkring sit forløb i Digital Post. Borgerne oplevede genkendelighed og var trygge ved 

at få information på den kanal. Sagsgangen var præget af meget mundtlighed, så der 

var et grundlæggende behov for borgeren for mere skriftlighed. 

 

Indefra-ud indsigter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at den lokale forretningsledelse har kendskab og forståelse for projektet 

og bakker op om det undervejs. Ellers har projektet meget svære vilkår for at lykkes. 

 

 

 

 

 

 

#1 

Borgeren har behov for en for borgeren 

sigende og handlingsorienteret 

kvittering 

#2 

Borgeren vil gerne have notifikationer i 

Digital Post 

#3 

Ledelsesopbakning fra forretningen er 

vigtig for at kunne gennemføre 

projektet 

#4 

Der skal være parathed hos 

forretningen til at modtage indsigter, 

der rækker ud over projektscope og 

påpeger udviklingsmuligheder hos 

forretningen 
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Dette, og for så vidt også de andre pilotprojekter, har konstateret ting, som skal 

rapporteres tilbage til forretningen. Der skal være en åbenhed hos den lokale ledelse til 

at modtage dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en væsentlig læring i dette pilotprojekt, men også i de andre pilotprojekter, at 

rekruttering godt kan volde nogle udfordringer som udgangspunkt, da det kan virke 

som en overvældende og uvant opgave at henvende sig til borgerne på den måde. Det 

har dog vist sig ikke at være tilfældet, hvis bare man tilrettelægger en dedikeret proces, 

der i alle tilfælde handler om at ringe rundt til den kreds af borgere, som man har 

udvalgt, og fortælle at vi gerne vil høre, hvad de har at sige og høre om deres 

oplevelser. Det vil borgerne rigtig gerne fortælle om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mange kommuner er der efterhånden kompetencer til selv at udvikle løsninger, enten 

på en standardplatform eller som apps eller lignende. Kommunerne ser ikke altid 

brugertest, som en del af et udviklingsforløb, og prisen for en brugertest (10-25.000 kr) 

er i mange tilfælde mange penge at skulle kaste ind i projektet, og står i mange 

kommunernes perspektiv ikke mål med den investering der lægges i udviklingen. Det 

kan overvejes at have et skalerbart koncept, der kan håndtere både mindre og større 

udviklingsopgaver. 

   

#5 

Rekruttering af borgere behøver ikke 

tage lang tid, men det kræver en 

dedikeret indsats 

#6 

 Brugertest er vigtig 
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Bilag 3 Pilotprojekt 3 ansøgning om handicapbil i 
Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommune arbejder for at forbedre digitale brugeroplevelser for borgere 

og medarbejdere i Skanderborg Kommune. Det gør de blandt andet gennem 

anvendelse af servicedesign. Hvis borgerne oplever løsningerne som 

sammenhængende, intuitive og brugervenlige forventer kommunen sammen med den 

bedre brugeroplevelse at opnå færre fejl i anvendelsen og færre personlige og 

telefoniske henvendelser i forhold til brug af løsningerne. Kommunen vil gennemføre 2-

4 servicedesign-projekter i 2019. Kommunens incitament til at indgå i pilotprojektet er 

med baggrund i dette og med det sigte, at Skanderborg igennem et samarbejde med 

KL har fået mulighed for, at medarbejdere har fået indsigt i metoder m.m.. Samtidig vil 

Skanderborg bruge projektet som løftestang for at skabe opmærksomhed omkring 

Servicedesign i organisationen. 

 

 

Borgerperspektiv 

Borgerperspektivet har været drivende for processen 

7 borgere er blevet interviewet, og de 7 borgeres servicerejse blev, sammen med 

observation fra 2 interne møder i det team, der håndterer bilansøgningerne, kortlagt og 

på baggrund af dette blev der udvalgt temaer, dannet indsigter og udvalgt de 

kontaktpunkter eller procesområder, som ”gjorde ondt” på borgeren.  

 

 

 

Prototypetest 

Der blev på baggrund af borgerinterivews og interne ideworkshops udarbejdet 3 

prototyper, som blev testet af med 5 borgere (og deres pårørende). 

 

Prototype 1 – ansøgningsforløb med tidslinje 
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Prototype 2 – ansøgningsforløb med login og med personaliseret information og 

visualisering af hvor borgeren er i forløbet 

 
 

Prototype 3 – beregner 

Denne prototype var ikke visualiseret men var en ide, borgerne fik præsenteret til 

testen. Beregneren vil kunne give borgeren et overblik og og en ide om deres 

fremtidige økonomiske forpligtigelser overfor kommunen, hvis de får bevilliget et lån til 

en bil. 

 

Resultaterne fra prototypetesten var at borgerne meget gerne vil have en visuel 

oversigt over ansøgningsforløbet, som kan være med til at give dem overblik og viden 

om hvad der skal ske, og tidshorisonten. Der var også stor interesse for muligheden for 

at logge sig ind på en personaliseret side, hvor man kan finde specifikke dokumenter i 

forbindelse med ansøgningen og se hvor man er i ansøgningsforløbet. Der var også en 

interesse for at få adgang til en beregner, hvor man kan få dannet sig et billede af ens 

fremtidige økonomi, hvis man får bevilliget et lån til en bil.  

 

Indsigter fra servicedesignforløb om ansøgning om handicapbil i Skanderborg 

Kommune 

Overordnet har projektet vist, at borgernes servicerejse og sagsbehandlernes 

arbejdsgang ikke minder om hinanden, og at borgernes rejse ikke afspejles af 

arbejdsgangen. Det betyder, at de kontaktpunkter, som for borgerne er vigtige ikke 

nødvendigvis afspejles i kommunens arbejdsgang, og at der hvor kommunen har nogle 

vigtige kontaktpunkter ikke nødvendigvis opfanges af borgeren.  

 

Erkendelsen om behovet for bil kommer ikke pludseligt. Ofte har borgeren selv været i 

gang med at undersøge muligheder, så behovet accelererer henimod 

ansøgningstidspunktet. I retrospektiv undrer flere sig over, at de ikke er blevet 

præsenteret for muligheden af andre aktører i kommunen; hjerneskadekoordinator, 

ved bevilling af førtidspension, revalidering o.a. 
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I det hele taget er borgeres livssituation præget af høj kompleksitet pga. sygdom, 

handicap mv. og medfølgende administrativ kompleksitet: mange sagsbehandlere, 

mange "regnskaber", processer, der krydser hinanden. 

 

Udefra-ind indsigter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er det konkrete, der fylder hos borgeren selve bilen og hvad det betyder i kroner og 

øre – ikke sagsgangen.  

 

Spørgsmål vedr. økonomi, valg af bil, farve, mærke, indretning og udstyr fylder 

allerede tidligt i forløbet for borgeren – mange har researchet inden ansøgningen. 

Derfor opleves det som meget sent, at det først bliver konkret ved afprøvningen. 

  

Ved de borgere, der får afslag, er det stadig håbet om bilen, der får dem videre – ikke 

de alternativer, der nævnes i afgørelsen. 

 

"En måned før slutseddel, vidste vi ikke, om det ville koste 1-2-eller 3000 kr. om måneden"  

– T, ansøger 

 

"Hvis du gerne vil være fri, som vi var før – så er vi nødt til at have alt det udstyr selvom det er 

dyrt.  

Det skal passe til os."  

– K, ægtefælle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når først ansøger har haft en samtale med medarbejder/sagsbehandler dannes en 

relation. Stort set alle respondenter omtalte deres sagsbehandler ved fornavn. Når 

man ser arbejdsgangen sammen med borgerens rejse, er der kun få overlap - 

sagsgangen optræder ikke tydeligt i borgerinterviews – man kan sige, at borger og 

medarbejder rejser med to forskellige kort - fx gives meget information af 

medarbejderen - men hos borgeren går informationen tabt, fordi de ikke ved, hvad 

informationen skal bruges til og hvornår.  Sidst i forløbet opstår der usikkerhed om, 

hvem der har bolden – borger eller sagsbehandler. 

 

”Så kom Mona ind i billedet …"  

– T, ansøger 

 

”Det har Rikke jo bare sørget for. Hun gør det godt” (specifikt om gældsbrev) 

#1 

Man venter på en bil – ikke en 

afgørelse  

#2 

Borgeren får en relation, men glemmer 

informationen 
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 – K, ægtefælle 

 

”Vi ville godt have haft bedre besked om, hvad man kunne få, da vi fik godkendt, at vi måtte få 

en bil Kunne man ikke få en mappe, hvor der står: Det KAN du, Det MÅ du, Det SKAL du …?” 

 – K, ægtefælle 

 

”Vi bruger mindst en halv time på at informere i telefonen.”  

– Mona, medarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man venter længe har man følelsen af at kontrol og handlemuligheder bliver taget 

fra en. Den oplevelse forstærkes ved afslag – det føles som om tiden er blevet taget 

fra dig. I retrospektiv bliver borgeren vred over den tid, der er tabt. 

 

”Hvorfor skal der gå syv måneder for at få et afslag? – Hvis man ikke vidste det kan tage så lang 

tid, vil man tro, at man er tabt på gulvet.”. 

 – P, ansøger 

 

”Jeg vidste ikke hvilket forløb jeg kiggede ind i, da jeg startede, og havde jeg vidst det, ved jeg 

heller ikke om jeg havde gjort søgt.” 

 – B, ansøger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordi forløbet er så langtrukkent, er risikoen for at der undervejs sker uventede men 

hændelige hændelser meget stor. Lovændring, forværring af sygdom, nye 

sagsbehandlere, biler der forsvinder, andre tilstødende sager og processer. 

 

Indefra-ud indsigter/interne indsigter 

 

 

De ovenstående indsigter har også en intern dimension, og kan være med til hjælpe 

medarbejderne i deres arbejde og dialog med borgerne. 

- Sagsbehandlerne bruger meget tid på at informere ved ansøgningstidspunktet. 

Information, der tilsyneladende går tabt i det efterfølgende forløb.  

- Sagsbehandlerne sender i afgørelsen liste over alternative muligheder – det 

lader ikke til at borger læser/følger disse. 

#3 

Ventetid er tabt tid 

#4 

(Uventede) ting sker, når tiden går 
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- De 2 ansøgningsskemaer kan gøres bedre, så begge kommer ind, da 

sagsbehandlerne bruger tid på at indhente skema 2.  

- Informationsflowet og mængden af information på de for borgeren rigtige 

tidspunkter kan forbedres, så sagsbehandlerne ikke skal bruge så meget tid på 

at informere og gen-informere borgerne.  

- Sagsgangene kan (gen)besøges og undersøges om der er nogle liggetider, 

der kan optimeres.  

- Sagsbehandlerne vil gerne spørge mere ind til hvorfor borgerne søger nu 

- Sagsbehandlerne vil gerne udlevere noget informationsmateriale om forløbet 

til borgeren. 

 


