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Hvem er vi?

Anne-Mette Faurholm Michelsen

Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering

Haderslev Kommune

ammi@haderslev.dk

Lisbeth Nissen

Digitaliseringskonsulent

Hedensted Kommune

lisbeth.nissen@hedensted.dk
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Annja Jensen

Digitaliseringskonsulent

Haderslev Kommune

annj@haderslev.dk
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Digital modenhed 

• Pernille Kræmmergaard

cand. merc. og ph.d.

Direktør for Digitaliseringsinstituttet.

Forsket i hvordan IT ledes for at skabe 

forretningsmæssig værdi i over 20 år.

• De 5 generationer
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Kilde: https://dinst.dk/om-os/teoretisk-univers/5-generationer/



Parametre til vurdering af digital modenhed

• Evnen til at implementere ændringer - hvordan man organiserer og udvikler sine 

medarbejdere og stimulerer innovation.

• Evnen til at tænke langsigtet i digitale strategier med fokus på både teknologi og 

virksomhedens kerneforretning. 

• Evnen til at igangsætte små digitale eksperimenter – prøve ting af.

• Evnen til at tiltrække digitale talenter og til at kompetenceudvikle eksisterende 

chefer, ledere og medarbejdere til at tænke og agere i en digital tidsalder.

• Evnen til at sikre, at ledere og chefer har kompetencerne til at lede en digital 

strategi og viljen til at afsætte ressourcerne til at gennemføre strategier og nå 

visionen.
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”Det er ikke optimalt, men vi 
lever med det, som det er.”

”Jeg er lidt usikker på 
arbejdsgangen…”



Servicedesign som metode

• Udefra-og-ind-perspektiv i dobbelt betydning

• Ser på os selv med borgernes øjne -udefra og ind

• Startede dataindsamlingen tættest på borgerne og fulgte data og snitflader ind mod den mere 

centrale del af organisationen

• Ustrukturerede interviews

• Nysgerrig/åben tilgang til det vi ser

• Forberedte spørgsmål til afdækning af digital modenhed

• Observationer 

• Projektets egen postkasse
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Afgrænsning 

• Ansatte i Haderslev Kommune

• Udvalgt decentrale afdelinger med tæt borgerkontakt og fulgt deres 

snitflader ind i organisationen

• Sikret at alle forvaltninger er repræsenteret

• Fokus på administrative systemer

• Borgere har ikke været involveret

• Vi har set et øjebliksbillede – tilfældigt hvilke personer/hændelser vi har 

mødt

• 3 måneder til at indsamle data (2 dage om ugen)
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Hvordan fik vi afdelingerne med?

- Sag i Direktionen

- HMU

- Centrale Lederforum

- Nyhed på intranettet

- Opfordringer/elevatortaler fra digitaliseringschefen

- Formøder med lederne omkring aftale for besøg

- Brev til medarbejderne inden vi kom på besøg

- Opsamling på observationer og anbefalinger til hver afdeling 
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Deltagende afdelinger

• Folkeskole

• Børnehave

• Sundhedsplejen

• Hjemmepleje

• Visitationen

• Pædagogik og Læring

• Familierådgivningen

• Teknik og Miljø
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Afrapportering

• Afdelinger

• Hver deltagende afdeling har fået en opsamling på de observationer vi 

har lavet sammen med en række konkrete anbefalinger

• Nogle afdelinger har været nervøse for, at vores vurdering af deres 

digitale modenhed alene var baseret på ”bøvlet” –og ikke tog de ting 

med, som de er gode til. 

• Direktion

• Samlet afrapportering i maj

• Vurdering af den digitale modenhed

• 4 fokusområder

• Forslag til digitaliseringsprincipper
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Kompetenceudvikling

- Af ledere

- Udvikling af det digitale mindset, skabe forudsætningerne for udvikling

- Implementere i bund - dedikere ressourcer til projekter og udvikling

- Evne at holde fast i vigtigheden af datakvalitet som basis for god 

sagsbehandling, udstilling og genbrug af data.

- Af medarbejdere

- Nye ansatte klædes på i forhold til it-kompetencer, hvilke systemer vi 

bruger og hvordan de bruges korrekt

- lærer at ”undre sig”, stiller krav og efterspørger udvikling og vejledning, 

viden om digitale muligheder og værktøjer

- Inddrage borgere og samarbejdspartnere i udvikling af services og 

digitale løsninger

3. februar 2021 13

”Jeg har aldrig 
set så meget 

papir!”
Ny medarbejder



Datakvalitet og -sikkerhed

• Datakvaliteten er afgørende for, at der kan trækkes valide data til fremtidig styring

• Kendskab eller brush-up i forhold til retssikkerhedsloven, forvaltningsloven osv.

• Rammearkitekturen kræver ressourcer, så der bliver bygget de rigtige grundsten op, 

som der kan bygges videre på
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”Jeg kan ikke skrive hendes vægt ind i 
app’en, så jeg skriver den lige på min 
arm, indtil jeg er tilbage på kontoret.”

Hjemmehjælper



Kommunikation og samarbejde

• Vidensdeling – platforme

• Telefonbøger, intranet

• Tilgængelighed

• Telefontider

• Projektstyring

• Roller og ansvar
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”Jeg vil gerne vide mere om, hvad de laver i de 
andre afdelinger, men jeg ved ikke, hvordan jeg 
finder ud af det.”

Sagsbehandler



Hardware

• Teknologiinvestering - for at kunne optimere og digitalisere 

arbejdsgange kræver det investering i det rette hardware

• Plan for indkøb af udstyr i samarbejde med IT for at fremtidssikre -

tænke arbejdsgange ind, nuværende systemer og fremtidige 

behov/systemkrav (evt. arbejdsgangskonsulent med)
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”Jeg ser kun computeren som en 
digital skrivemaskine!”

Sagsbehandler



Opfølgning 

• Følge op på de anbefalinger, afdelingerne har fået

• Understøtte tværgående udfordringer

• Aftale yderligere opfølgning

• Feedback på processen
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Hvilken værdi har det givet?

• Det, at få besøg udefra af kolleger, som er nysgerrige på, hvordan man arbejder, 

skaber en opmærksomhed på egne arbejdsgange hos medarbejderne

• Digitalisering som afdeling er blevet mere synlig

• Opmærksomhed omkring at bruge teknologien mere 

• Vi har fået en stor indsigt i organisationens arbejdsgange, digitale modenhed og it-

kompetencer

• Netværk – både for os og de kolleger vi har besøgt

• De digitale udfordringer er blevet synliggjort –og dem tager vi afsæt i fremadrettet

• Direktionen har fået et grundlag for at træffe beslutninger om, hvad der videre 

skal ske

• Afdelingerne har fået konkrete anbefalinger, som kan optimere processer, sikre 

data m.m.
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Det videre arbejde

Direktionen har besluttet at arbejde videre med fire principper for 

digitalisering baseret på input fra Projekt Bøvl.

1. Vi vil påvirke ledernes og medarbejdernes digitale mindset

2. Vi vil skabe en god digital service sammen med borgere, 

virksomheder og foreninger

3. Vi vil understøtte en effektiv administration

4. Vi vil skabe sammenhæng på tværs

Principperne understøttes af en række initiativer hver især

Digitaliseringschefen følger op en gang om året
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