
6/  'BOTTOM- UP': AFDÆKNING AF FORRETNINGSBEHOV

Øvelse: AFSENDT POST
FACILITATOR kopierer post med 1. 
prioritet ned i den hvide boks herunder.
Deltagerne fører en postit over i det grå 
felt og udfylder felterne DIREKTE i 
matrixen.
Herefter fælles gennemgang.

1.

2.

3.

6.1. AFSENDELSE af digital post til borger/virksomhed/myndighed

New grid

Hvilke data om brevets indhold kan 
med fordel opmærkes mhp. fx 

journalisering hos modtager eller 
når brevet kommer retur?

Specifik myndighed
(hvis Modtager = 

Myndighed)

Skal 
modtageren 
underskrive?

0=nej
1=ja

Beskriv udfordringer ved sagsgangen 
kort og præcist

Skal modtager klikke på link? 
(fx til selvbetjenings- løsning)

    
0=nej
1=ja

Skal modtager overholde tidsfrist?

0=nej
1=ja

Skal modtageren 
betale?

0=nej
1=ja

Skal modtageren møde 
op?

0=nej
1=ja

Skal modtageren besvare / 
bekræfte brevet?

0=nej
1=ja

Hvor ofte sender en 
sagsbehandler dette brev?

1=Sjældent
2=Månedeligt
3=Ugentligt

4=Dagligt

Afsendersystem
Modtager

(Borger / Myndighed / 
Virksomhed)

Kort beskrivelse af scenarieBrev

Øvelse: AFSENDT POST
Facilitator KOPIERER alle postits fra 1. 
prioritet MODTAGELSESMATRIX over i 
den hvide boks
Postits placeres i matrix til højre
Afsender udfyldes kun, hvis det har 
særlig betydning for flowet

1.

2.
3.

6.2. MODTAGELSE af digital post - direkte post

New grid

Specifik myndighed 
(hvis Afsender = 

myndighed)

Beskriv øvrige udfordringer ved 
sagsgangen

Kan andre data - eksempelvis 
ægtefælles CPR- nummer bidrage 

til at posten havner det rigtige 
sted? Hvilke?

Vil opmærkning med KLE- 
nummer udover CPR/CVR- 

nummer være en fordel ift. 
at omfordele den modtagne 

post?

0=nej
1=ja

Er brevet 
underlagt frist 
for besvarelse?

0=nej
1=ja

Indeholder 
posten 

personfølsomme 
oplysninger?

0=nej
1=ja

Hvor ofte modtager 
vi dette brev?

1=Sjældnent
2=Månedenligt

3=Ugentligt
4=Dagligt

Modtagersystem
Afsender 

(borger, virksomhed, 
myndighed, intern)

Kort beskrivelse af 
scenarie

Brev

MeMo- potentiale

MeMo- potentiale

Eksempler:
- Byggesagsnummer
- Uddannelsesnummer
- Virksomhedsnavn
- CVR/CPR på den posten vedrører
- KLE, FORM, GLN
- Ægtefælles CPR- nummer
- Barns CPR- nummer
- Journalnummer

Hvilke data om brevets indhold kan 
med fordel opmærkes mhp. fx 

journalisering hos modtager eller 
når brevet kommer retur?

Skal 
modtageren 
underskrive?

0=nej
1=ja

Beskriv udfordringer ved sagsgangen 
kort og præcist

Skal klikke på link? 
(fx til selvbetjenings- løsning)

    
0=nej
1=ja

Skal modtager overholde tidsfrist?

0=nej
1=ja

Skal modtageren 
betale?

0=nej
1=ja

Skal modtageren møde 
op?

0=nej
1=ja

Skal modtageren besvare / 
bekræfte brevet?

0=nej
1=ja

Hvor ofte sender en 
sagsbehandler dette brev?

1=Sjældnent
2=Månedenligt

3=Ugentligt
4=Dagligt

AfsendersystemKort beskrivelse af scenarieBrev
Specifik myndighed

(hvis Modtager = 
Myndighed)

Modtager
(Borger / Myndighed / 

Virksomhed)


