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1. Introduktion til Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek
Baggrund
Kommunerne har med Økonomiaftalen ’19 forpligtet sig til at lave opfølgning på Borgernes
anvendelse og tilfredshed med digitale selvbetjeningsløsninger for de løsninger med mere end
20.000 digitale transaktioner og som kommunerne (KL) vurderer har høj anvendelse og særlig
kritikalitet.
Konkret er det aftalt at kommunerne, indsamler data om Borgernes tilfredshed og anvendelse af
digitale selvbetjeningsløsninger for i første omgang syv løsningsområder (2019).
Fælleskommunal metode og system til indsamling af data
KL har, på vegne af kommunerne, udviklet en metode samt anskaffet system til løbende indsamling
af data om Borgernes anvendelse og tilfredshed med digitale selvbetjeningsløsninger. Systemet
stilles til rådighed for kommunerne via KL’s hjemmeside selvbetjeningstjek.kl.dk, hvor kommunerne
kan tilgå egne data.
Systemet administreres overordnet af KL’s Admin (A), og anvendes primært af kommunerne som
hver især har eller flere Kommune Admin(s) (B), hvormed de kan tilgå indhentede anvendelsesdata
og tilfredshedsdata (F) for udvalgte selvbetjeningsløsninger. Hertil kan kommunerne supplere med
yderligere spørgsmål i form af ekstra spørgeskemaer (L) til den eksisterende fælleskommunale
spørgeramme (D), samt også integrere selvbetjeningsløsninger udover de omfattede på de 7 aftalte
løsningsområder (M) og oprette helt nye spørgeskemaer hertil (N).
For indsamling af data gælder det, at det er kommunen som skal stille krav til deres
selvbetjeningsleverandør (C) (eller sig selv – hvis de selv er selvbetjeningsleverandør) om at de skal
levere data til det fælleskommunale selvbetjeningstjek. KL har udviklet dokumentation som der kan
henvises til, som kan findes på siden www.kl.dk/selvbetjeningstjek . For de første syv løsningsområder, er det aftalt at KL bistår kommunerne med indsamling af data for disse løsninger.
Systemet til indsamling af data er skalérbart og kommunerne kan løbende tilslutte flere
selvbetjeningsløsninger (C, M) efter behov. Systemet anvendes af hhv. KL (A), Kommuner (B) og
selvbetjeningsleverandører (C) jf. domæne og funktionsoversigten på den følgende side.
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1.1. Tilslutning af løsninger til Det fælleskommunale Selvbetjeningstjek
Det fælles kommunale selvbetjeningstjek består af et samarbejde mellem KL (A), Kommunerne (B) og
selvbetjeningsleverandører (C).
For at kommuner kan lave opfølgning på borgernes anvendelse og tilfredshed med digital
selvbetjening skal løsningen der måles for, være integreret af selvbetjeningsleverandøren (C) til det
fælles kommunale API (V).
Når en udvalgt digital selvbetjeningsløsning er tilsluttet via API (V), er det muligt for Kommune Admin
(B) at indsamle data (S, T) om Borgernes anvendelse og tilfredshed med denne (D).

Der henvises til begrebsbeskrivelsen i afsnit 7.
Vejledninger for tilslutning af digitale selvbetjeningsløsninger til API er tilgængelig på
www.kl.dk/selvbetjeningstjek
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1.2. Metode for indsamling af data og datakvalitet
Det fælleskommunale selvbetjeningstjek indsamler data om Borgernes anvendelse og tilfredshed
med digitale selvbetjeningsløsninger. I det følgende præsenteres hvorledes anvendelses- og
tilfredshed operationaliseres og hvordan data konkret indsamles.
Anvendelsesdata
Da selvbetjeningsløsningernes natur er meget forskellig (nogle løsninger er portaler, andre er
sammenhængende brugerrejser andre er stand alone løsninger mm.) er der behov for et
fælleskommunalt sprog for hvordan man måler ”anvendelse” af digitale selvbetjeningsløsninger. Det
fælles sprog for anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger sikrer, at både
selvbetjeningsleverandører (C) og kommuner taler om det samme genstandsfelt, når vi sammen
indsamler og fortolker data.
Dette kan sammenlignes med at vi har skabt har en fælles standard for tid og dato – Hvis der ikke er
enighed om hvordan vi som mennesker definere et døgn, en time, et minut og et sekund – har vi ikke
de rette begreber til at kunne definere hvornår et møde skal finde sted.
Afgrænsning og definition af forløb
I forhold til indsamling af data om Borgernes anvendelse er det besluttet, at der er en afgrænsning
ved
– Man måler KUN borgernes anvendelse af løsninger (ikke virksomheders)
– Man måler KUN de forløb, som er sagsbærende, set fra borgerens perspektiv dvs. når:
•
•
•

•

En Borger har
en eller flere interaktioner der
afsluttes med en
• Kvittering til Borgeren og
• Ansøgning til en eller flere myndigheder eller
• Anmeldelse til en eller flere myndigheder
Og myndigheden starter en eller flere sager

Datakvalitet
Det som skal måles er hvor mange gange et forløb gennemføres set fra borgerens stol - ikke hvor
mange sager, som er oprettet i et fagsystem eller hvor mange personer som ansøgningen omhandler.
Tag eksempelvis løsningen ægteskabserklæring. To personer ønsker at blive gift og sender en samlet
ansøgning (ægteskabserklæring) som sendes til kommunen - sådan ser det ud fra kommunens syn.
Dette beskriver ikke hvor mange forløb som er gennemført.
Fra borgerens syn ser det anderledes ud:
– Vielse med to parter, skal registreres, som 2 separate forløb, hvis de anvender løsningen
uafhængigt af hinanden. Da hver part gennemfører et forløb (set fra Borgeren), der afsluttes med
en kvittering.
– I nogle løsninger kan vielse gennemføres som et forløb, i de tilfælde hvor borgerne udfylder
ansøgning sammen og begge underskriver digitalt sammen – dvs. de logger ind i løsning kun én
gang og modtager en kvittering.
Det betyder at antallet af gennemførte forløb kan variere mellem 1 og 2 forløb per
ægteskabserklæring.
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Du kan læse mere om metoden for indsamling af data i den vejledning der er lavet til leverandører,
der skal tilslutte deres løsning. Denne vejledning findes på www.kl.dk/selvbetjeningstjek.
Tilfredshedsdata
I Det fælleskommunale Selvbetjeningstjek gælder det, at der er udviklet en fælleskommunal
spørgeramme (D), som kan vise en borger et spørgeskema før eller efter et endt selvbetjeningsforløb.
Hvis borgeren bor i Roskilde Kommune, vil spørgeskemaet blive vist med Roskilde Kommunes logo
på.
For de syv løsninger, omfattet af Økonomiaftalen’19 gælder det, at KL har lavet en fælleskommunal
spørgeramme (D), som indsamler data om Borgernes tilfredshed på tværs af løsninger og kommuner.
Kommunerne har mulighed for at stille tillægsspørgsmål (L) til den eksisterende spørgeramme for de
syv løsninger.
Afgræsning og definition af tilfredshed
At måle Borgernes tilfredshed med de digitale selvbetjeningsløsninger er en relativ kompleks opgave,
da det er svært at operationalisere hvordan man kan måle tilfredshed.
KL har lavet desk research for at afdække eksisterende metoder og paradigmer. På baggrund af desk
research, pilotstudier og brugertest af lignende spørgerammer har KL udviklet en fælleskommunal
spørgeramme, som i videst mulig forstand afdækker Borgerens tilfredshed med en given løsning.
For de syv løsningsområder hvor det er besluttet at KL sikrer at der laves en fælleskommunal
opfølgning på Borgernes tilfredshed med løsningerne med et fælles sæt spørgsmål. Kommunerne har
mulighed for at tilføje spørgsmål (L) til den fælleskommunale spørgeramme (D).
Data kvalitet
Datakvaliteten af de indsamlede data vil være afhængig af om Borgeren kognitivt forstår de
spørgsmål som stilles. KL har lavet en mindre brugertest af spørgerammen og vurderer at Borgeren
kognitivt forstår de spørgsmål som stilles i den fælleskommunale spørgeramme. Da spørgsmålene er
skrevet på dansk vil der være en udfordring ved at ikke-dansklæsende borgere ikke vil kunne besvare
spørgeskemaet.
Spørgeskemaet opfylder lovkravet om teknisk tilgængelighed og er testet op mod WCAG 2.1
anbefalingerne inden lancering.
De følgende afsnit beskriver hvordan kommunerne anvender systemets grundlæggende funktioner
og hvordan de tilgår de indsamlede data.
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2. Kom godt i gang med det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek
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For at logge på løsningen Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek skal du bruge følgende website
samt dit Kommune Admin brugernavn og password på https://selvbetjeningstjek.kl.dk/
Hvis du har glemt dit kodeord, kan du trykke på ”Glemt Kodeord” og følge instruktionen om at
indtaste e-mailen på din konto. Du vil kort tid efter modtage en mail fra KL med instruktion til
hvordan du kan logge på og hvordan du efterfølgende kan ændre koden til din konto.
Ny bruger (Kommune Admin)
Er du ikke oprettet som Kommune Admin (B), skal du oprette dig som Kommune Admin bruger på
KL's hjemmeside for projektet www.kl.dk/selvbetjeningstjek. Brugeroprettelsen sker ikke automatisk
og kan tage op til 14 dage. Hvis din Kommune allerede har en anden Kommune Admin oprettet, kan
vedkommende også oprette dig. Alle brugere i en kommune er Kommune Admin(s) (B)
Har du ikke modtaget dit login kan du skrive til Julie Middleton Jumi@kl.dk, som vil tage følge op på
din henvendelse.
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3. Brugeradministration
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Her ses en oversigt over de Kommune Admin(s) (B) der er tilknyttet egen/samme kommune som dig.
Her er der mulighed for at oprette, redigere og slette Kommune Admin(s) (B). Listen er søgbar. Man
kan via brugerlisten og handlingsknapperne i højre kolonne vælge at redigere
Kommune Admin (B).

eller slette

en

Opret ny Kommune Admin (B)
TIP:
KL anbefaler at organisatoriske enheder, som har løbende brug for læseadgang til data, tildeles
løbende adgang til de relevante data via API løsningen (Se afsnit 6).
Klik på ”Lav ny bruger” vil en ny side åbne til at lave nye Kommune Admin (B). På eksemplet herunder
udfyldes brugerens oplysninger, og når der trykkes ”OPRET”, vil loginoplysningerne (brugernavn og
adgangskode) for den givne Kommune Admin (B) blive sendt på den angivne e-mail.
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Der er ingen begrænsninger for hvor mange Kommune Admin(s) (B) en kommune kan oprette i
løsningen.
KL anbefaler dog, at der etableres en central styring af hvilke personer, som har adgang til systemet,
da de Kommune Admin (B) som logger ind i administrationsmodulet, kan forstyrre eller afslutte
igangværende undersøgelser, slette eksisterende Kommune Admin (B) eller slette API nøgler mm.
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4. Introduktion - Opsætning af spørgeskema til indsamling af
tilfredshedsdata
For at kunne indsamle data om Borgernes anvendelse og tilfredshed (F, D) med digitale
selvbetjeningsløsninger, skal selvbetjeningsleverandøren (C) opsætte/integrere et API (V) i sin egen
løsning, der kan kommunikere med Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek’s API (V). For de syv
løsningsområder, omfattet af Økonomiaftalen’19 gælder det, at KOMBIT i 2019 har sikret at disse
systemer kan dette.
Sådan ser det ud fra Borgeren
Når en Borger anvender en af de syv løsningsområder vil Borgeren efter et endt selvbetjeningsforløb
blive spurgt om vedkommende ønsker at give feedback på den løsning som netop er anvendt. Vælger
Borgeren at takke ja til deltagelse vil der blive vist en velkomst besked og efterfølgende det
fælleskommunale spørgeskema hvor jeres kommunelogo vises.

Det er KL som opsætter den fælleskommunale spørgeramme (D) og forretningsregler for indsamling
af data (F) - og den enkelte kommune (B) har efterfølgende adgang til de indsamlede data.
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4.1. Opsætning af egne spørgeskemaer på egne løsninger
Kommune Admins (B) kan, hvis de ønsker, lave opfølgning på Borgernes anvendelse og tilfredshed
med andre selvbetjeningsløsninger end de syv løsningsområder omfattet af fælleskommunal
opfølgning. Dette forudsætter at løsningerne har udviklet et API som kan kommunikere med Det
Fælleskommunale Selvbetjeningstjek’s API (V).
I følgende afsnit bliver det gennemgået hvordan du opretter et spørgeskema (N) til indsamling af
data og hvilke øvrige funktioner der tilknytter sig Spørgeskema menuen, bl.a.:
– Vis oversigt over publicerede spørgeskemaer
– Forhåndsvisning af spørgeskema
– Oprette et nyt spørgeskema
– Redigér spørgeskema
– Slette et spørgeskema
– Aktiver / Deaktiver et spørgeskema
Inden du går i gang med at lave spørgeskemaer
Inden du går i gang med at oprette et spørgeskema, kan man inden oprettelse af et spørgeskema,
tjekke i listen af spørgeskemaer (se screenshot nedenfor), om der allerede findes et spørgeskema der
dækker Borgerens behov tilstrækkeligt. Man har mulighed for at sortere i listen, således, at man kan
gruppere spørgeskema pr. løsning. Derved kan man få et overblik over, om der er et eller flere
spørgeskemaer for en og samme løsning, samt deres individuelle status om hvorvidt de er aktive eller
under redigering.

Der kan godt være flere spørgeskemaer tilknyttet samme løsning (D, L, N), så længe de ikke deler
samme udvælgelseskriterier. Er dette tilfældet, vil der blive vist en advarsel ved forsøg på oprettelse.
Der er enkelte tilfælde hvor flere spørgeskemaer kan være koblet på samme løsning og med samme
udvælgelseskriterier; dette er muligt, hvis KL har lavet den fælleskommunale spørgeramme (D), og
hvor jeres kommune har lavet et spørgeskema (L, N) for samme løsning(er). I disse tilfælde, vil jeres
kommunes spørgeskema blive vist som en ekstra sektion, som kan foldes ud, i det fælleskommunale
spørgeskema (eksempel ses i afsnit 5.2).
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Oversigt over publicerede spørgeskemaer
I menuen Spørgeskema kan Kommune Admin, som nævnt, se en oversigt over de spørgeskemaer
som enten er oprettet af kommunen eller tildelt via KL. Desuden dertilhørende info på hhv. navn på
spørgeskema, dato for publisering, antal spørgsmål, Kommune, Selvbetjeningsløsning, status
(igangværende, publiseret, deaktiveret), handlingsmuligheder (Aktiver=
, Forhåndsvis=

, Slet=

Deaktiver=

, Redigér=

).

En Kommune Admin (B) kan kun redigere egne oprettede spørgeskemaer (L, N). Spørgeskemaer
tildelt af KL (D) kan således ikke redigeres eller på nogen måde slettes af kommune admin selv.
Et spørgeskema kan oprettes ved at klikke ”Opret nyt spørgeskema” øverst til venstre for listen af
spørgeskemaer. En 4-trins proces vil nu starte.
Trin 1 – Navngiv spørgeskema og angiv kort introtekst
I første trin angiver Kommune Admin det ønskede navn for spørgeskemaet, og som senere vil blive
brugt som referencepunkt i spørgeskemalisten såvel som være navnet der præsenteres for Borgeren
af en selvbetjeningsløsning.
Kommunen skal angive en introtekst, som er den tekst som vises når borgeren præsenteres for en
pop up i forbindelse med digital selvbetjening.
For de syv løsningsområder udpeget af KL ift. fælleskommunal indsamling af data, vil jeres pop-up
tekst ikke blive vist.

For at komme til næste trin skal man trykke på pilen til højre.
Trin 2 – Tilføj og redigér spørgsmål
Under trin 2 har Kommune Admin mulighed for at tilføje, slette og redigere spørgsmål. Du kan her
arbejde med spørgeskemaet som en kladde indtil det er publiceret. Når det er publiceret på en
løsning, er det ikke længere muligt at redigere et spørgeskema når det først er publiceret.
Der findes 4 spørgsmålstyper som der kan benyttes i spørgeskemaet:
– Skala
– Ja/nej
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– Drop down valg
– Check box.
Først vælges den rette type spørgsmål, i den tilgængelige drop down menu (se nedenstående). Når
denne er valgt tryk på ikonet for Redigér=
.
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I redigering af spørgsmål angiver du en spørgsmålstekst, antal svarmuligheder samt de konkrete
svarmuligheder. Svarmuligheder kan enten angives som tekst eller tal.

Kommune Admin trykker ”GEM” når redigering er færdig. Dette gøres for alle spørgsmål der er
tilgængelig. Når Kommune Admin er færdig med at redigere alle spørgsmål, går man videre til næste
trin ved at trykke pilen til højre.
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SELVBETJENINGSTJEK

Ønsker I færre spørgsmål end de 5 som findes i standardopsætning kan man slette spørgsmål ved at
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TIP til design af spørgeskemaer
At opstille spørgeskemaer er ikke en nem opgave.
• Husk at det skal være let for borgeren at forstå svarmulighederne og at det er muligt at kode
spørgeskemasvar tekster om til talværdier i den efterfølgende dataanalyse.
• KL anbefaler at I brugertester egne spørgsmål hos et antal borgere i kommunen inden du laver et
spørgeskema og implementere dette i løsningen. Borgernes forståelse af ordlyd har betydning for
hvordan de besvarer spørgsmål og hvilke konklusioner I kan drage efterfølgende. Overvej allerede nu
hvordan du/I vil bearbejde data efterfølgende.
• Relevant kilde til hvordan I designer et godt spørgeskema: https://www.eva.dk/godespoergeskema

Trin 3 – Angiv udvælgelseskriterier for spørgeskema
Under trin 3 kan kommunen angive kriterier for hvornår et pågældende spørgeskema skal vises og til
hvilke Borgere. Dette gøres ved hjælp af følgende indstillinger:
Hvilken løsning(er) skal spørgeskemaet gælde for (Påkrævet) OBS: Der kan maksimalt være
ét spørgeskema pr. løsning indenfor de samme udvælgelseskriterier. En advarsel vil blive
vist, såfremt der ikke kan laves et spørgeskema med samme kriterier som et eksisterende.
I hvilket tidsrum skal spørgeskema vises, kan både være dato interval (fra og til) OG/ELLER
tidsinterval (klokkeslæt fra og til) (Valgfrit – kan undlades, hvis undlades vil spørgeskemaet
altid være gældende uagtet tidspunkt)
Hvornår det skal vises (Tidlig afslutning eller ved Gennemførsel af valgte
selvbetjeningsløsning(er)) (Påkrævet)
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2300 København S
www.kl.dk
Side 15 af 30

NOTAT – VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE OM DET FÆLLESKOMMUNALE
SELVBETJENINGSTJEK

– Borgerinterval (Valgfrit) – KL har besluttet at alle borgere bliver inviteret til at besvare
spørgeskema. Dette sikre at der hurtig dannes en baseline for Borgertilfredsheden med løsningen.
Når der er tale om selvbetjeningsløsninger udover på de 7 aftalte selvbetjeningsområder (dvs.
løsninger som kommuner efter eget ønske indsamler data på) , kan kommunerne selv vælge
intervallet for hvor ofte en Borger skal spørges; fx hver 10. eller hver 100. gang.
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Når de ønskede kriterier er udfyldt, går Kommune Admin (B) videre til næste trin ved tryk på pilen til
højre.
Trin 4 – Forhåndsvisning og publicering
Trin 4 og det sidste i oprettelsesprocessen for et spørgeskema, giver en opsummering af hvad
spørgeskemaet indeholder, samt en forhåndsvisning af de oprettede spørgsmål(se de to eksempler
nedenfor).
Du kan nu afslutte oprettelsesprocessen ved at trykke ”Publicér”, ”Gem”, eller ”Fortryd”, som hhv.
gør spørgeskemaet tilgængelig på den angivne løsning, gemmer sit hidtidige arbejde, eller man
vælger at forkaste sin oprettelse.
Du kan genfinde dit spørgeskema på listen af spørgeskemaer, hvor de er sorteret efter
oprettelsestidspunkt eller navn.
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NB: Hvis et spørgeskema forsøges oprettes med præcis samme udvælgelseskriterier som et andet
spørgeskema for samme løsning, så vil der blive vist en advarsel ved tryk på ”PUBLICÉR”, der
angiver den konfliktende løsning (se eksempel nedenfor).
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5.2 Kobling af eget spørgeskema til fælleskommunal opfølgning på de syv løsningsområder
(avanceret)
I foregående afsnit er det gennemgået hvordan kommuner (B) kan lave egne spørgeskema til
selvbetjeningsløsninger (N), der ikke er omfattet af de syv udvalgte løsningsområder (D). I dette
afsnit bliver det gennemgået hvordan en kommune kan koble eget spørgeskema (L) til den
fælleskommunale spørgeramme (D) for de løsninger som der laves fælleskommunal opfølgning på.
Sådan ser det ud for borgeren
Ønsker en kommune at stille et eller flere opfølgende spørgsmål til Borgeren for de syv
løsningsområder er dette muligt. Kommunale spørgsmål vil i dette tilfælde blive vist efter det
fælleskommunale spørgeskema som nedenstående to eksempler viser.
Første eksempel ses et ”+” tegn ud for det ekstra opfølgende spørgeskema, indikerer at det er muligt
at udvide spørgerammen. Når borgeren klikker på ”+” vil de kommunale spørgsmål blive vist, og ved
klik på dette
(eksempel to, (L, D)).
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Sådan kobler du kommunalt spørgeskema til en af de syv fælleskommunale løsningsområder
Ønsker man at oprette et spørgeskema (L) der skal understøtte den fælleskommunale spørgeramme
(D) til opfølgning, finder man blot det gældende fælleskommunale spørgeskema i sin
spørgeskemaliste.
Herefter kan man via visning af spørgeskemaet, se de gældende udvælgelseskriterier. Disse
udvælgelseskriterier noterer man til senere anvendelse i sit eget kommunale spørgeskema.
Matcher udvælgelseskriterierne, så vil dit kommunale spørgeskema (L), blive vist i forlængelse af den
fælleskommunale spørgeramme (D) (eksempel på dette ses ovenfor).
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5. Adgang til indsamlet data om Borgernes anvendelse og tilfredshed
I dette afsnit vil mulighederne for hvordan Kommune Admin (B) kan hente data blive beskrevet. For
at hente data skal du gå til menuen ”HENT DATA” og i denne har du følgende muligheder:
– Til Excel
– Automatisk via API
I løsningen kan data hentes manuelt for en specifik periode og/eller løsning ved at vælge Til Excel (S),
eller automatisk hente data via en API nøgle til et BI system ved at vælge Automatisk via API.(T)
Begge måder bliver i det følgende forklaret.
Tip
Fordelen ved at opsætte en API adgang (T) til data er at I kun behøver at lave jeres analyser en gang,
hvorefter data løbende analyseres. Ligeledes giver API adgang mulighed for at udvikle dashboard
løsninger i de forskellige forvaltninger, som kan vise udviklingen i Borgernes anvendelse og
tilfredshed med de løsninger I udstiller.

5.1. Hent data manuelt (S)
Nedenstående eksempel viser hvorledes en Kommune Admin (B) kan hente data for en (eller flere)
selvbetjeningsløsning(er).
1. Først kan Kommune Admin angive et datointerval for hvilken periode der ønskes data fra og til.
2. Kommune Admin angiver den eller de selvbetjeningsløsninger der ønskes data fra.
3. Kommune Admin kan angive om der ønskes data fra andre kommuner for tilsvarende
selvbetjeningsløsning(er), såfremt man har et ønske om at sammenligne sine data med andre
kommunernes data. Dette kræver, at andre kommuner har valgt at dele deres data, og, at de data
der deles er af tilsvarende valgte selvbetjeningsløsninger.
Når du har rekvireret en eller flere eksports, fremkommer en boks der bekræfter at din ordre er lagt i
kø. Når denne rekvirerede eksport er klar til download, kan den tilgås ved siden af 'Hent data' ikonet.
Listen med downloadede filer listes i den rækkefølge de er bestilt, hvilket muliggør at du kan forlade
din session og komme tilbage senere og stadig finde dit/dine link(s) til de i mellemtiden færdige
downloads.
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Guide til opsætning af API-nøgler (T)
Den største fordel ved at hente data via API og oprette forbindelse til eksterne data er, at du med
jævne mellemrum kan analysere disse data uden gentagne gange at skulle kopiere dataene til
projektmappen, hvilket kan være tidskrævende og give anledning til fejl.
Når du som Kommune Admin (B) har oprettet forbindelse til eksterne data, kan du også automatisk
opdatere Excel-projektmapperne fra den oprindelige datakilde, når kildedataene er beriget med flere
besvarelser fra borgerne.
Formålet med en API nøgle (T), er at man via diverse programmer, kan opsætte givne programmer til
automatisk at trække data fra løsningen Fælleskommunalt Selvbetjeningstjek, og derved lette
processen med databehandlingen. API nøglen genereres via administrationssiden for løsningen
Fælles Opfølgning, og dette kan gøres for hver enkelte selvbetjeningsløsning eller man kan
kombinere dem.
I følgende afsnit vil det blive gennemgået hvordan en kommune kan opsætte automatisk indhentning
af data via systemets API snitflade til Excel (T). Andre dataanalyseværktøjer kan tilsvarende bruges,
og de nødvendige informationer der præsenteres her, kan overføres til andre programmer der
tillader ”automatiske forespørgsler af data via API nøgle”

Her vises et eksempel for hvordan man først opretter en API nøgle, som kan bruges til at opsætte
Excel til at hente anvendelses- og spørgeskemadata for en eller flere løsninger.
Trin 1 - Opret ny API nøgle
– Vælg HENT DATA > Automatisk via API (T)
– I menuen i venstre side af siden (se nedenstående eksempel), kan man angive et vilkårligt navn for
den API nøgle man vil oprette.
– Dernæst kan man vælge den eller de løsninger, der skal hentes data for via API nøglen.
– Tryk Lav API-NØGLE for at oprette API nøglen.
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Når API nøglen er oprettet, kan du se den i oversigten over oprettede API nøgler. Det er muligt at
sortere oprettede API nøgler efter oprettelses dato eller det valgte navn.
Trin 2 – Gør din API nøgle parat til anvendelse i Excel eller et andre BI-værktøjer
Følgende eksempel tager udgangspunkt i at der netop er oprettet en API nøgle til at tilgå data for
selvbetjeningsløsningen ”Flytning” med navnet ”SPE” og med API nøglen
”82e391dc43aa4cf29072a8d42d61fcef”. Denne API nøgle er unik og gælder kun for din kommune og
den valgte selvbetjeningsløsning. Du kan dele denne nøgle med eksterne eller interne i kommunen
der har interesse i at læse dine data løbende.
For at hente data om løsningen Flytning skal du bruge den korrekte API nøgle, som angivet i
administrationsmodulet. Denne er ”82e391dc43aa4cf29072a8d42d61fcef”
For at et BI system skal kunne hente data, skal BI-systemet eller Excel vide hvilke(t) API-slutpunkter,
som API nøglen skal sættes sammen med. For Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek findes
følgende to API-slutpunkter:

API Slutpunkter (T)
API-slutpunkt for Anvendelsesdata:
https://api.kl.dk/api/Export/UseData?token=
API-slutpunkt for Spørgeskema data:
https://api.kl.dk/api/Export/AnswerData?token=
Den oprettede API nøgle indsættes efter ” AnswerData?token=” og fuldender dermed forespørgslen
således at man kan hente data. Den fulde adresse for API-slutpunktet bruges således i det program
der skal bruges til at hente data, fx via Excel som i det følgende vil være eksemplificeret.
Eksempel på en komplet forespørgsel for Anvendelsesdata:
https://api.kl.dk/api/Export/UseData?token=82e391dc43aa4cf29072a8d42d61fcef
Eksempel på en komplet forespørgsel for Spørgeskema data:
https://api.kl.dk/api/Export/AnswerData?token=82e391dc43aa4cf29072a8d42d61fcef

TIP
Når API nøglen er oprettet, kan du med fordel kopiere disse to ovenstående adresser(minus alt efter
”token=”) over til Word eller et Notesblok, så du senere kan copy-paste disse adresser over i Excel
eller et andet BI-værktøj.
TIP (avanceret)
For at optimere sine API kald kan kommunerne (B) lave tidsafgrænset API kald, så man ikke indlæser
al data hver gang man kalder systemet. Dette kan gøres ved at benytte nogle ekstra parametre til
angivelse af en specifik tidsperiode man ønsker data fra.
Dette gøres ved at tilføje følgende efter din token; &StartTime=[ÅÅÅÅ-MM-DD]T[TT:MM:SS]Z
EndTime=[ÅÅÅÅ-MM-DD]T[TT:MM:SS]Z
Hvor ”[]” ikke indgår og dato og tidsformatet er erstattet af reelle værdier.
Dvs. at din URL for forespørgslen kunne se således ud:
https://api.kl.dk/api/Export/UseData?token=82e391dc43aa4cf29072a8d42d61fcef&StartTime=201901-08T09:45:13Z&EndTime=2019-02-08T09:45:13Z
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5.2. Guide til anvendelse af API-nøgler i Excel
I følgende afsnit præsenteres der via screendumps fra Excel 2016 hvordan man via Excel kan lave API
forespørgsler for data via en API nøgle. Man kan lave samme API kald fra Excel 2013, R eller andre BI
systemer.
Trin 1
Ved åbning af et nyt Excel dokument, navigerer man til ”Data menuen”.
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Herefter klikker man på Hent Data

Fra andre kilder > Fra internettet

Når du har valgt dette, vil du blive spurgt om du ønsker grundlæggende eller avanceret. Her vælger
man blot grundlæggende og ser helt bort fra Avanceret.
Trin 2 – Grundlæggende opsætning af API i Excel
I den følgende dialog boks kan man vælge mellem Grundlæggende og Avanceret forespørgsel. I dette
eksempel tager vi den grundlæggende valgmulighed og indsætter vores komplette URL for
forespørgsel af Anvendelsesdata;
https://api.kl.dk/api/Export/UseData?token=82e391dc43aa4cf29072a8d42d61fcef
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Man klikker OK efter indsætningen af URL.
OBS: Vær opmærksom på, at ved separat kopiering og indsætning af hhv. den grundlæggende URL og
derefter API nøglen, kan der forekomme mellemrum mellem URL og API nøglen. Den samlede
URL+API nøgle værdi skal være i én samlet streng som eksemplet ovenfor.
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Når du har indtastet dit API-slutpunkt vil du se nedenstående dialogboks. Tryk på knappen ”Indlæs”,
hvorefter dine data automatisk indlæses i Excel.

Når du er tilsluttet API’et via den grundlæggende opsætning er data kun indlæst første gang og bliver
ikke automatisk opdateret.
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Trin 3 – Indlæsning af data i Excel
En ny dialogboks præsenterer dig for de data der hentes, hvor man har mulighed for at redigere
hvordan det skal læses ind i dit Excel ark. Som udgangspunkt kan man blot klikke ”Indlæs” og data
indlæses i Excel. Dit datasæt er nu indlæst og klar til analyse.
Vær opmærksom på at det data som er indlæst kun er et øjebliksbillede af den sidste indlæsning af
data. I næste trin bliver det gennemgået hvordan du opsætter Excel til automatisk at opdatere data.
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Trin 4 – Automatisk opdatering af data i Excel
Efter forrige trin er data nu indlæst i dit Excel ark. Herefter kan du opsætte hvor ofte Excel
automatisk skal opdatere data. Dette gør det muligt kontinuerligt, fx hvert minut, at hente eventuelle
nye data. Denne indstilling aktiveres ved først at markere en vilkårlig celle i dit indlæste data.
Herefter finder man ”Opdater alle” knappen i Excel menuen ”Data” og trykker på den del af knappen,
hvor en pil ned ad befinder sig (Se eksempel nedenfor). Herefter trykkes der på
”Forbindelsesindstillinger” og en ny dialog boks vises.
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Den nye dialogboks der vises (Se eksempel nedenfor) tillader dig først at sætte flueben ved
muligheden for at ”Opdatere hvert X minutter”. Denne afkrydses og du har nu mulighed for at angive
i minutter hvor ofte Excel skal opdatere din data.
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Tillykke! - Du har nu opsat din automatiske dataadgang til Det Digitale Selvbetjeningstjek via API (T)
og kan gå i gang med automatisk analyse af Borgernes anvendelse og tilfredshed (D, L, N) med de
digitale selvbetjeningsløsninger.
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KL forventer at udarbejde en guide til hvordan I kan arbejde med jeres data i nærmere fremtid og når
vi kender de kommunale behov i forhold til at få overblik over anvendelse og tilfredshed med de 7
løsningsområder er laves fælleskommunal opfølgning på.
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6. Deling af data
Dette afsnit giver en hurtig introduktion til hvad det vil sige at dele data og hvordan dette gøres.
Denne sektion relaterer sig til forrige sektion omkring hentning af delte data.
En kommune (B) kan vælge at gøre udvalgte selvbetjeningsløsningers data om Borgernes anvendelse
og tilfredshed tilgængelig for andre kommuner. Dette gøres ved at man i oversigten nedenfor, vælger
”Ja” eller ”Nej” ud for den pågældende selvbetjeningsløsning. Dernæst vil de delte data være
tilgængelig for andre kommuner når de laver manuelle (S) eller automatiske udtræk (T) af data.
Se eksempel nedenfor.

Kommunerne som har valgt at dele data, kan altid ændre indstilling for datadeling. Vær opmærksom
på, at data, som er downloadet af andre kommuner følgelig ikke slettes automatisk hos dem
efterfølgende.
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7. Begreber
Begreb
URL

Borger

KL Admin(s)
Kommune Admin(s)

Selvbetjeningsleverandør(er)

API slutpunkt/endpoint

API Nøgle (generelt)
API token

Integrator token

Anvendelsesdata/Brugsdata

Spørgeskemadata/Tilfredshedsdata

Dato: 26. marts 2020

Beskrivelse
Uniform Ressource Locator, nærmere bestemt en specifik
webadresse, som fx ”www.google.dk” eller
”selvbetjeningstjek.kl.dk”
Danske Borgere, som i forbindelse med brug af
sagsbærende selvbetjeningssystemer i Danmark, fx
Sygedagpenge, får mulighed for at besvare spørgeskemaer
om deres tilfredshed med de enkelte systemer.
KL’s Super Admin (A) til at administrere den samlede
Fælleskommunale Selvbetjeningstjek løsning.
Hver Kommune’s administrative brugere (B). Hver
kommune har minimum 1 Kommune Admin, og denne
Kommune Admin kan oprette flere Kommune Admins for
egen Kommune, alle med de helt samme administrative
rettigheder.
De selvbetjeningsleverandører (C) der står for drift og
udvikling af de Danske selvbetjeningsløsninger, fx KMD,
IST, EG mfl.
En specifik webadresse/URL for en service som fx tillader
dataudveksling, i dette tilfælde tillader API slutpunktet at
man kan hente data.
Fx ”www.api.kl.dk/HentData/”
En unik kode, en token, der kan bruges til at forbinde til et
API slutpunkt for dataudveksling og eksport.
Hver oprettet Kommune Admin kan selv udstede API
tokens, der fx kan være afgrænset til et eller flere
systemer så eksport adgang de kan deles med udvalgte
personer.
Disse API tokens anvendes både til manuelle Excel eksport
(S) og for faste integrationer (T) til fx eget BI-system.
Hver oprettet selvbetjeningsleverandør C), får for hver
løsning de administrere/integrerer, udleveret en
Integrator Token, som anvendes til integrationen (V) jf.
den tekniske vejledning.
Er systemtekniske data om brugen af systemerne bredt i
de(n) givne kommune(r). Disse data fremgår bl.a. af den
Excel eksport (fane Brugsdata) som Kommune Admin kan
eksportere vha. funktionen (S)
Er systemtekniske data om Borgernes angivne tilfredsheds
(F) med de enkelte systemer. Disse består af hhv. KL´s
fælleskommunale spørgeramme (D) og Kommunernes evt.
egne supplerende spørgsmål (L) eller egne Spørgeskemaer
for egne løsninger (N)
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